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1. INTRODUÇÃO

Em meados de 2009 a Direcção da APDSI, na sequência do que tinha sido
definido no seu Plano de Actividades, lançou o desafio de constituição de um
grupo de trabalho com vista a efectuar um estudo sobre os Serviços
Partilhados na Administração Pública.

O texto que se segue é o enunciado do desafio que foi lançado ao grupo de
trabalho que se constituiu por adesão voluntária de um conjunto de membros
da APDSI.

“Nos últimos anos temos assistido à proliferação do modelo de serviços
partilhados (shared services) na maioria das grandes empresas e grupos
económicos, em que se tornaram óbvias as vantagens de concentrar numa
única unidade organizacional os serviços de apoio comuns e transversais, em
áreas como a gestão financeira, os recursos humanos, os recursos
patrimoniais e logísticos, o apoio jurídico, as tecnologias de informação, o
arquivo e a gestão documental entre outras.
A Administração Pública, pela sua grande complexidade e dimensão, é sem
dúvida um dos sectores onde as vantagens da aplicação deste modelo
organizacional são mais evidentes.
Os últimos três Governos tornaram evidente a opção pelos serviços partilhados
no sector público, por razões de curto prazo como a implementação do POC/P,
a mobilidade de recursos humanos e as compras públicas, mas também como
um imperativo de redução da despesa pública, através da racionalização dos
recursos humanos e das suas competências.
Para além das suas vantagens do ponto de vista funcional e económico, a sua
implementação está longe de ser pacífica aos olhos dos vários intervenientes
neste processo de mudança.
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Dada a actualidade do tema, a APDSI decidiu organizar uma conferência neste
domínio, contribuindo para o debate e esclarecimento da situação actual e
perspectivas da aplicação do modelo de serviços partilhados à Administração
Pública.”

Cumpre-nos agradecer à Direcção da APDSI todo o apoio e incentivo ao
trabalho que nos foi dado, em particular ao seu Presidente o Prof. José Dias
Coelho, agradecer o apoio administrativo e logístico prestado de forma eficiente
e profissional pelo Secretariado da APDSI, e, finalmente, agradecer à
Accenture e à Oracle o patrocínio dado ao presente trabalho.

O Grupo não pode deixar de fazer um agradecimento muito especial ao
Instituto Nacional de Administração (INA) e à sua Direcção, em particular na
pessoa do Eng. Afonso Lucas pelo grande apoio que deu a este trabalho
através da autorização para efectuar a distribuição e recolha do questionário
durante o 7º Congresso da Administração Pública e através do envio por mail
do questionário para os membros do Clube Net@INA. O INA também teve uma
importante acção no apoio à validação do Questionário através da Unidade de
Investigação e Consultoria, particularmente, por parte da sua Directora, a
Professora Doutora Helena Rato.

Tal como nos foram dados estes importantes apoios também o grupo teve toda
a liberdade para elaborar o trabalho e as recomendações, pelo que a
responsabilidade das mesmas é do grupo de trabalho.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Havia diversas abordagens possíveis ao tema dos serviços partilhados (SP),
entre estas o grupo de trabalho optou por tentar perceber como é que os
dirigentes da Administração Pública (AP) e os seus quadros superiores
avaliavam a experiência dos SP, quais as suas expectativas perante estes e
como é que viam o futuro dos SP na AP.

Para tal a metodologia adoptada foi a realização de um inquérito através da
construção de um questionário a distribuir aos seus dirigentes e quadros
superiores.

2.1 O questionário desenvolvido

O questionário desenvolvido e utilizado consta no final do presente relatório em
Anexo. Este questionário possui duas áreas principais, uma de caracterização,
do organismo e do inquirido, a outra destinada a recolher as opiniões,
organizada em cinco grandes áreas:
1. Levantamento da realidade actual dos organismos;
2. Expectativas face aos SP;
3. Valorização dos SP;
4. Futuro dos SP;
5. Avaliação das experiências actuais.

2.2 Processo de recolha dos questionários

O processo de recolha dos questionários decorreu em dois momentos e de
duas formas distintas.
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O primeiro foi através da distribuição e recolha de questionários durante o 7º
Congresso da Administração Pública, organizado pelo Instituto Nacional de
Administração (INA), que decorreu nos dias 10 e 11 de Novembro de 2009, no
Centro de Congressos de Lisboa.

O segundo foi através do envio de um email para todos os elementos do Clube
Net@INA. Este envio foi efectuado em 15 de Dezembro e o período de
preenchimento e resposta decorreu até ao dia 8 de Janeiro de 2010.

Durante o Congresso da AP foram recolhidos 120 questionários e recebidos 97
na resposta ao Mail. Destes 217 questionários, apenas 205 foram considerados
válidos e possíveis de recolher dado o mau preenchimento ou preenchimento
muito incompleto dos restantes. Estes 205 questionários constituem a nossa
amostra.

2.3 Caracterização da amostra

O primeiro grupo de perguntas do questionário prende-se com a caracterização
da amostra no que respeita ao organismo onde o inquirido trabalha. O segundo
grupo de perguntas procura possibilitar a caracterização individual dos
inquiridos.

2.3.1

Caracterização dos organismos por sector da AP

Em relação aos organismos as características que foram consideradas
relevantes para efeito da amostra foram: o tipo de organismo; a dimensão do
organismo e a sua dispersão geográfica.
Tipo de organismo
Os tipos de organismo considerados são: se é organismo da Administração
Central, Regional ou Local. Para a Administração Centra e Regional ainda se
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diferenciou entre Organismos Integrados e Serviços e Fundos Autónomos. O
reduzido número de respostas da Administração Regional levou a que não
considerássemos relevante a distinção entre estes dois tipos de organismos no
caso deste sector.

Das respostas recebidas a maioria pertence a quadros de organismos da
Administração Central, 152 respostas, e destes tem particular expressão a
Administração Directa, ou seja, os Serviços Integrados que representam cerca
de 50% da amostra. A Administração Local é o segundo sector com mais
expressão na amostra, 34 respostas. A Administração Regional, com 17
respostas é o sector com menor participação.

De acordo com os dados do Observatório do Emprego Público, relativos a
2007, último ano para o qual há dados finais para ambos os sectores, a
Administração Central tinha 529.363 funcionários e a Administração Local
119.160, o que mostra que a Administração Local está sub-representada nesta
amostra.

Distribuição da amostra
por sector
Ilustração 1 - Distribuição da amostra por sector
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Número de funcionários do organismo
Os

quadros

da

AP

que

responderam

ao

questionário

pertencem

maioritariamente a organismos de dimensão média (entre 100 e 500
funcionários) ou de dimensão muito grande (mais de 1.500 funcionários).

Gráfico 1- Distribuição da amostra por dimensão do organismo

Dispersão geográfica
Por dispersão geográfica de um organismo considerou-se a sua característica
quanto ao facto de ser um organismo concentrado ou desconcentrado. Esta
característica da amostra foi considerada relevante para o estudo, pois seria
expectável que os organismos desconcentrados tivessem tendência para
formar internamente centros de serviços partilhados.

No que respeita à dispersão geográfica do organismo, há um equilíbrio entre
funcionários que pertencem a organismos desconcentrados e aqueles que
pertencem a organismos concentrados.
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Gráfico 2 - Dispersão geográfica do organismo

2.3.2

Caracterização dos inquiridos

Para caracterização dos inquiridos que compõem a amostra foram solicitadas
informações quanto ao grupo profissional, número de anos na função, área
funcional em que desenvolve a sua actividade profissional, idade e sexo.

O número de anos na função foi entendido pelos inquiridos como o tempo na
categoria em que está e não como a antiguidade na Administração Pública.
Assim, esta característica não nos pareceu ter interesse para tratamento pois
não é diferenciadora, sendo substituída com vantagem pela idade.

Também o sexo não nos pareceu ser um factor diferenciador com interesse
pelo que, apesar de surgir na caracterização, não é apresentado nem cruzado
com as perguntas do questionário relativamente aos serviços partilhados.
Apenas por curiosidade podemos referir que a amostra é composta por uma
maioria de mulheres, 57%.
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Área funcional onde trabalha
As áreas funcionais são as grandes áreas em que a Administração Pública se
divide quanto às suas finalidades. Estas áreas constituem uma das
classificações utilizadas pela própria Administração Pública e por diversos
organismos internacionais e está definida por Decreto Lei.

Gráfico 3 - Distribuição dos inquiridos quanto à área funcional onde desenvolve a sua
actividade profissional

As grandes áreas ou funções são:
• Funções gerais de Soberania, incluem, serviços gerais de Administração
Pública, justiça, defesa nacional e segurança, e ordem pública;
• Funções Sociais, incluem, educação, saúde, segurança e acção social,
habitação e serviços colectivos, serviços culturais, recreativos e
religiosos;
• Funções Económicas, incluem, agricultura e pecuária, silvicultura, caça e
pesca, industria e energia, transportes e comunicações, comércio e
turismo e outras;
• Outras funções.
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A maioria dos inquiridos distribuía-se entre as funções de soberania e as
funções sociais, sendo as funções económicas aquelas que têm menor número
de inquiridos na amostra.

Grupo profissional
Foram considerados quatro grandes grupos profissionais, tendo em atenção os
que são utilizados pela própria Administração Pública na sua gestão interna.
Estes grupos são: direcção de topo; direcção intermédia; coordenador, técnico
superior e técnico e, finalmente, assistente técnico ou operacional.

No que respeita à caracterização dos próprios inquiridos verificamos que a
maior parte são dirigentes ou quadros superiores da Administração Pública, o
grupo que se pretendia atingir. No total dirigentes (33,1%) e quadros superiores
(52,7%) representam 85,8% da amostra.

Gráfico 4 - Distribuição dos inquiridos quanto ao grupo profissional
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Idade
A idade foi também considerada um dos elementos de caracterização da
amostra que poderiam influenciar a opinião relativamente aos serviços
partilhados. Seria de esperar que quanto maior idade tivesse o inquirido, maior
seria a sua predisposição para uma defesa do status quo perante eventuais
mudanças organizacionais, como se trata no caso da introdução dos serviços
partilhados.

O escalão mais representado na amostra é o dos 36 a 45 anos de idade, a que
se segue o dos 46 aos 55 anos. A idade média é de 44,7 anos.

Gráfico 5 - Distribuição dos inquiridos por escalões de idade
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3. REALIDADE ACTUAL DOS SERVIÇOS PARTILHADOS

A primeira pergunta do questionário procura efectuar o levantamento da
situação actual dos serviços partilhados na AP. Nela se pede para classificar
cada uma das áreas /funções de suporte do organismo onde o inquirido
trabalha de acordo com a escala apresentada (podendo ser seleccionada mais
que uma opção para cada área/função).

Tabela 1- Área / Função de suporte

Área / Função de suporte
a Recursos Humanos
b Gestão Financeira
c Tecnologias de Informação
d Relação com os Cidadãos /Clientes
e Compras/ aprovisionamento
f Legal/Jurídica
g Gestão Imobiliário
h Gestão de Arquivo
i

Controlo Interno de gestão

j

Gestão do parque automóvel

k Segurança, saúde e higiene no trabalho

A escala proposta para as respostas é uma escala de maturidade em termos
da gestão dos processos, onde 1 será o nível correspondente à menor
maturidade:
1 - Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação;
2 - Normalização dos processos /funções por diversos serviços e /ou
regiões;
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3 - Consolidação de processos e tecnologia, por função;
4 - Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de
entidade específica para o efeito);
5 - Externalização de serviços para entidade especializada.

3.1 Análise dos resultados totais

Considerando os resultados totais, é possível verificar que os serviços mais
externalizados são: Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho; Tecnologias da
Informação; Gestão de Imobiliário; Gestão do Parque Automóvel.

Resultados Totais
Outra
Segurança, saúde e higiene no trabalho
Gestão do parque automóvel
Controlo Interno de gestão
Gestão de Arquivo
Gestão Imobiliário
Legal/Jurídica
Compras/ aprovisionamento
Relação com os Cidadãos /Clientes
Tecnologias de Informação
Gestão Financeira
Recursos Humanos
0

20

40

60

80

100

120

1 - Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação

2 - Normalização de processos/funções por diversos serviços e/ou regiões

3 - Cosolidação de processos e tecnologia, por função

4 - Serviços partilhados internos ao organismo/tutela

140

160

5 - Externalização de serviços para entidade especializada

Gráfico 6- Resultados totais

Os serviços onde se regista um menor grau de maturidade em relação à
implementação de serviços partilhados, ou seja, cuja resposta no questionário
corresponde ao nível 1 – Implementação Local/interna de melhores práticas de
simplificação, diz respeito aos serviços de Recursos Humanos, Segurança,
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Saúde e Higiene no Trabalho, Controlo Interno de Gestão e Relação com os
Cidadãos.

É de salientar que o item Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho surge como
uma das áreas mais externalizadas e, em simultâneo, como uma das áreas
onde existe fraco um desenvolvimento a este nível. Pelo que, nos níveis
intermédios, ou seja 2, 3 e 4, obtêm poucas respostas. Assim, é possível dizer
que os organismos optam por implementar, neste domínio, medidas de
simplificação interna ou externalizar.

Gráfico 7- Distribuição da situação actual por nível de maturidade

De notar que, na escala, é o nível 1 – Implementação Local/interna de
melhores práticas de simplificação que obtém maior número de respostas.
Contudo, não além dos 29%. Os itens 2 e 3, que correspondem a
Normalização dos processos/funções por diversos serviços e/ou regiões
Consolidação de processos e tecnologia, por função, juntos, são utilizados em
42% das respostas. Os itens 4 e 5, respectivamente, Serviços partilhados
internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica para o
efeito) e Externalização de serviços para entidade especializada obtêm 29%
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das respostas. Assim, é legítimo afirmar que pelo menos 29% dos organismos
inquiridos usa Serviços Partilhados, sendo que destes 8% dos organismos os
externalizou.

Em termos gerais podemos sintetizar a situação dos serviços partilhados
através do gráfico seguinte:

Ilustração 2- Situação actual dos serviços partilhados

3.2 Análise por tipo de organismo

Fazendo uma análise das respostas por tipo de organismo, Administração
Central, Administração Regional e Administração Local, detectam-se algumas
diferenças em relação ao grau de maturidade do desenvolvimento de Serviços
Partilhados.
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Administração Central
Outra
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho
Gestão do Parque Automóvel
Controlo Interno de Gestão
Gestão de Arquivo
Gestão Imobiliário
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Compras/aprovisionamento
Relação com os Cidadãos/Clientes
Tecnologias de informação
Gestão Financeira
Recursos Humanos
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12345-

Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação
Normalização dos processos/funções por diversos serviços e/ou regiões
Consolidação de processos e tecnologia, por função
Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica para o efeito)
Externalização de serviços para entidade especializada

Gráfico 8- Grau de maturidade na Administração Central

Na Administração Central, os serviços de Segurança, Saúde e Higiene no
Trabalho e de Tecnologias da Informação são os que denotam maior grau de
maturidade. Simultaneamente, os serviços de Recursos Humanos, de
Segurança,

Saúde

e

Higiene

no

Trabalho,

de

Relação

com

os

Clientes/Cidadão, Controlo Interno de Gestão e de Gestão do Parque
Automóvel são os que mais respostas obtiveram no nível 1.

Em relação à Administração Regional, o reduzido número de respostas, não
nos permite retirar uma garantia de representatividade dos resultados. No
entanto, há a referir que os serviços referentes á Gestão do Imobiliário e os
relativos à Relação com o Cidadão/Cliente, estão mais externalizados que os
de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho. As Tecnologias da Informação
também perdem peso, sendo ultrapassadas pela Gestão Financeira e Gestão
do Parque Automóvel.
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Administração Local
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Gráfico 9- Nível de maturidade na Administração Local

No que respeita à Administração Local, há a referir que, à excepção dos
Serviços de Tecnologias de Informação e de Segurança, Saúde e Higiene no
Trabalho (o primeiro mais que o último) praticamente não existem mais
serviços externalizados.

De salientar, ainda, que à maioria dos Serviços é notória a vantagem dos
estados de desenvolvimento 1 – Implementação Local/interna de melhores
práticas de simplificação e 2 – Normalização dos processos/funções por
diversos serviços e/ou regiões. Pode concluir-se, assim, que na Administração
Local existe uma maior resistência à implementação de Serviços Partilhados,
sendo a tónica a do desenvolvimento de procedimentos internos tendo em vista
a optimização.
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3.3 Análise por dispersão geográfica dos organismos

Nos organismos concentrados verifica-se um desenvolvimento considerável da
estratégica definida no nível1 – Implementação Local/interna de melhores
práticas de simplificação. A tendência de as áreas que apresentam maior
maturidade de desenvolvimento e Serviços Partilhados e externalização
mantém-se, ou seja, as áreas de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho e as
Tecnologias da Informação apresentam-se cimeiras.

Dispersão Geográfica - Concentrado
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Gráfico 10- Nível de maturidade nos serviços concentrados

As áreas de Recursos Humanos e Gestão Automóvel são aquelas que
apresentam maior investimento interno ao nível da implementação de boas
práticas. As áreas de Tecnologias de Informação e Compras/Aprovisionamento
demonstram um grau relativo de desenvolvimento em relação ao nível 4 –
Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade
específica para o efeito).
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Como seria de esperar, os serviços desconcentrados mostram um maior grau
de externalização de serviços, sendo que as áreas de maior desenvolvimento
mantêm-se: Tecnologias da Informação e Segurança, Saúde e Higiene no
Trabalho.

Dispersão Geográfica - Desconcentrado
Outra
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho
Gestão do Parque Automóvel
Controlo Interno de Gestão
Gestão de Arquivo
Gestão Imobiliário
Áreas

Legal/Jurídica
Compras/aprovisionamento
Relação com os Cidadãos/Clientes
Tecnologias de informação
Gestão Financeira
Recursos Humanos

0

20

40

60

1 - Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação

80
Nº de respostas

2 - Normalização dos processos/funções por diversos serviços e/ou regiões
3 - Consolidação de processos e tecnologia, por função
4 - Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica para o efeito)
5 - Externalização de serviços para entidade especializada

Gráfico 11- Nível de maturidade nos serviços desconcentrados

De notar que, aqui, os itens 2, 3 e 4 revelam menos discrepância entre si, o
que pode denotar que os organismos desconcentrados se vêm na contingência
de equilibrar o seu funcionamento recorrendo a uma estratégia de eficiência
dos

serviços.

Cidadão/Cliente,

Nas

áreas

de

Recursos

Compras/Aprovisionamento,

Humanos,

Relação

Legal/Jurídica,

com

Gestão

o
de

Arquivo e Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho esta proximidade nos itens
referidos é mais evidente. Na área das Tecnologias da Informação, a
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proximidade dá-se entre os graus 3,4 e 5, revelando um nível de maturidade
superior.

3.4 Análise por área funcional

Analisando os resultados tendo em conta a área funcional dos respondentes, é
possível detectar que quem ocupa lugares com funções gerais de soberania,
não se desvia dos resultados gerais, ou seja, as áreas com maior maturidade
ao nível dos Serviços Partilhados, e logo, com mais externalização, mantêm-se
as de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho e Tecnologias da Informação.

Área Funcional - Funções Gerais de Soberania
Outra
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho
Gestão do Parque Automóvel
Controlo Interno de Gestão
Gestão de Arquivo
Gestão Imobiliário

Área
Legal/Jurídica
Compras/aprovisionamento
Relação com os Cidadãos/Clientes
Tecnologias de informação
Gestão Financeira
Recursos Humanos

0
12345-
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Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação
Normalização dos processos/funções por diversos serviços e/ou regiões
Consolidação de processos e tecnologia, por função
Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica para o efeito)
Externalização de serviços para entidade especializada

80
Nº de respostas

Gráfico 12 - Área funcional - Funções Gerais de Soberania

Seguem-se as áreas de Gestão Financeira, Compras/Aprovisionamento,
Gestão de imobiliário e Gestão de Parque Automóvel. De salientar que nas
respostas dadas pelos inquiridos desta área funcional, apenas a área de
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Compras/Aprovisionamento se não verifica uma predominância do nível 1 –
Implementação Local/interna de melhores práticas de simplificação.

Em relação às respostas da área funcional de Funções Sociais, é de salientar o
facto de muitos dos Serviços terem um predomínio do nível 4 – Serviços
partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica
para o efeito): Recursos Humanos, Gestão Financeira, Tecnologias da
Informação e Compras/Aprovisionamento.

Área Funcional - Funções Sociais
Outra
Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho
Gestão do Parque Automóvel
Controlo Interno de Gestão
Gestão de Arquivo
Gestão Imobiliário

Área
Legal/Jurídica
Compras/aprovisionamento
Relação com os Cidadãos/Clientes
Tecnologias de informação
Gestão Financeira
Recursos Humanos

0
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Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação
Normalização dos processos/funções por diversos serviços e/ou regiões
Consolidação de processos e tecnologia, por função
Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica para o efeito)
Externalização de serviços para entidade especializada
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Gráfico 13 - Área funcional - Funções Sociais

As Tecnologias da Informação e a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho
são as áreas que denotam maior maturidade e externalização de Serviços
Partilhados, a que se seguem as áreas de Jurídica/Legal, Gestão de Imobiliário
e Gestão do Parque Automóvel. As restantes, praticamente não têm revelo ao
nível da externalização.
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As respostas do grupo funcional enquadrado em funções económicas mostram
diferenças em relação aos restantes. Os serviços de Tecnologias da
Informação

e

a

Segurança,

Saúde

e

Higiene

no

Trabalho

estão

maioritariamente externalizados.

Área Funcional - Funções Económicas
Outra

Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho

Gestão do Parque Automóvel

Controlo Interno de Gestão

Gestão de Arquivo

Gestão Imobiliário
Áreas
Legal/Jurídica

Compras/aprovisionamento

Relação com os Cidadãos/Clientes

Tecnologias de informação

Gestão Financeira

Recursos Humanos
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10

1 - Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação
2 - Normalização dos processos/funções por diversos serviços e/ou regiões
3 - Consolidação de processos e tecnologia, por função
4 - Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica para o efeito)
5 - Externalização de serviços para entidade especializada

15
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Nº de respostas

Gráfico 14 - Área funcional - Funções Económicas

O nível 3 – Consolidação de processos e tecnologia, por função é claramente
dominante nas respostas desta área funcional, à excepção dos de Relação
com Clientes/Cidadão, Compras/Aprovisionamento e Gestão de Parque
Automóvel (que iguala com o nível 2). Nos serviços de Segurança, Saúde e
Higiene no Trabalho, a externalização é dominante.
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Área Funcional - Outras Funções
Outra

Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho

Gestão do Parque Automóvel

Controlo Interno de Gestão

Gestão de Arquivo

Gestão Imobiliário
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Compras/aprovisionamento

Relação com os Cidadãos/Clientes

Tecnologias de informação

Gestão Financeira
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1 - Implementação local/interna de melhores práticas de simplificação
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2 - Normalização dos processos/funções por diversos serviços e/ou regiões
3 - Consolidação de processos e tecnologia, por função
4 - Serviços partilhados internos ao organismo/tutela (ie. sem criação de entidade específica para o efeito)
5 - Externalização de serviços para entidade especializada

Gráfico 15 - Área funcional - Outras funções

Relativamente aos grupos funcionais não identificados, ou seja Outras
Funções, nota-se uma inversão da tendência geral, ou seja, o nível 1 –
Implementação Local/interna de melhores práticas de simplificação domina
áreas como os Recursos Humanos, Compras/Aprovisionamento, Controlo
Interno de Gestão, Gestão do Parque Automóvel e Segurança, Saúde e
Higiene no Trabalho. De notar, que neste grupo de inquiridos os níveis 4 e 5
perdem muita relevância relativamente aos níveis 1,2 e 3.
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4. EXPECTATIVAS FACE AOS SERVIÇOS PARTILHADOS

É convicção do grupo de trabalho que os serviços partilhados podem conduzir
a melhorias significativas dos serviços da administração pública, mas é
importante saber qual a avaliação objectiva desse valor efectuada pelos
próprios intervenientes, pelo que inquiriu-se quantitativamente das expectativas
existentes de benefícios com os serviços partilhados, objectivando com uma
escala de 1 a 4 (respectivamente Sem Benefício, Benefício Reduzido,
Benefício Moderado e Benefício Elevado), por área/função de suporte.
160
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40
20

Sem Benefício

Benefício Reduzido

Benefício Moderado

Gestão de
Arquivo

Controlo Interno
de gestão

Relação com os
Cidadãos
/Clientes

Gestão do parque
automóvel

Recursos
Humanos

Gestão Imobiliário

Legal/Jurídica

Segurança,
saúde e higiene
no trabalho

Gestão
Financeira

Compras/
aprovisionamento

Tecnologias de
Informação

0

Benefício Elevado

Gráfico 16 - Avaliação dos serviços partilhados em termos de benefício esperado

O inquérito revelou uma avaliação média de 2,9 (correspondente a um
benefício moderado) e um desvio padrão de 1 (significativo). Relativamente à
diferenciação por área/função, salienta-se mais uma vez as tecnologias de
informação através da indicação de maior benefício expectável e a área de
segurança, saúde e higiene no trabalho, pela maior diferença entre o estádio
de implementação e o benefício expectável.
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Gráfico 17 - Benefício esperado dos SP por função

Salienta-se que em média as áreas/funções com estádio mais avançado de
implementação têm uma maior expectativa e um desvio padrão menor, o que
advirá do maior conhecimento dos benefícios dos serviços partilhados.

Também foi inquirido qual o tipo de benefício a que se esperava que os
serviços partilhados conduzissem, tipificado em Maior flexibilidade operacional,
Melhoria das capacidades técnicas, Melhoria da eficiência processos, Melhoria
da qualidade de serviço e Redução de custos. A classificação neste caso era a
simples indicação se cada tipo de benefício era esperado, tendo-se sem
grandes surpresas identificado que o maior benefício esperado é a Redução de
Custos, apesar de com limitada diferença face à Melhoria da Qualidade de
Serviço e da Eficiência de Processos.
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Tipo de Benefício, para todas as áreas/funções
600
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0
Maior flexibilidade
operacional

Melhoria
capacidades
técnicas

Melhoria eficiência
processos

Melhoria qualidade
de serviço

Redução de custos

Gráfico 18 - Tipo de benefício esperado

Cruzando o tipo de benefício com as áreas funcionais ficamos com um mapa
com o enfoque a ter nos projectos em cada uma delas. Por legibilidade
apresentam-se duas tabelas, a primeira com as áreas/funções na sequência
apresentada

anteriormente

(por

ordem

decrescente

de

estádio

implementação) e a segunda facilitando o agrupamento das mesmas:
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Red ução d e
custo s
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Melhoria
capacidades
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40
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65
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61
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39

32

34

37

61

Gestão do parq ue
automóvel

39

32

34

37

61

L egal/Jurídica

26

43

47

44

32

Relação com o s
Cid adãos /Clientes

18

26

35

66

28

Controlo Interno de
gestão

28

37

42

45

38

Con trolo Intern o de
g estão

28

37

42

45

38

Relação com os
Cidadão s /Clientes

18

26

35

66

28

Gestão de Arqu ivo

22

39

53

45

45

Gestão Imobiliário

24

27

38

35

48

Melhoria
eficiência
pro cessos

57

Melh oria
capacidades
técn icas

Área

Área

Maior
flexibilidad e
operacional

Melho ria
q ualidade de
serviço

Tabela 2 – Tabela de áreas funções sequencial e agrupada

T ecnolo gias d e
Informação

40

57

54

Compras/
aprovisionamento

29

22

52

Gestão F inanceira

30

43

Seg urança, saúde e
higiene no trabalho

27

Leg al/Jurídica

Da segunda tabela salienta-se que as áreas de enfoque são o canto superior
direito e as áreas não prioritárias estão no canto inferior esquerdo.

Cruzando o Tipo de Benefício com o Grupo Profissional também se verifica
uma expectativa diferenciada, com os colaboradores mais operacionais
focados na melhoria da qualidade e eficiência, enquanto as funções de
coordenação e Direcção se centram na redução de custos, conforme as
preocupações mais prementes das responsabilidades de cada.
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Direcção intermédia

Direcção de topo

Redução de custos

Coordenador, técnico
superior e técnico

Maior flexibilidade
operacional
Melhoria capacidades
técnicas
Melhoria qualidade de
serviço
Melhoria eficiência
processos

Assistente técnico e
operacional

Tabela 3 - Cruzamento do Tipo de Benefício com o Grupo Profissional
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19%

26%

24%
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Relativamente às expectativas no que se refere ao impacto directo na
actividade profissional dos colaboradores verificou-se uma avaliação muito
positiva, não revelando grandes inibidores para a mudança que a
implementação de serviços partilhados tem na prática:

21%

17%

Não terá qualquer
impacto na
actividade prof
Contribuirá
positivamente para
o meu trabalho

8%
Poderá colocar em
causa a minha
situação prof
Não Responde
54%

Gráfico 19 - Expectativas de impacto dos SP na actividade profissional

29 de 61

Os Serviços Partilhados na Administração Pública

Verifica-se que a avaliação do impacto na actividade profissional é dependente
do grupo profissional, constatando-se que a Direcção de Topo é o grupo
profissional que considera que sofrerá menos impacto, não identificando riscos
à sua situação. Os outros grupos são mais optimistas nos impactos positivos,
apesar de os Assistentes Técnicos e Operacionais apresentarem o maior
receio de impacto negativo (no entanto, a expectativa global é claramente
positiva):

100%
Contribuirá
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Gráfico 20 - Impacto na actividade profissional por grupo profissional
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5. VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARTILHADOS

Qualidade do serviço
3,24

Visibilidade/ transparência do
Processo

Suporte Político

3,18

2,52

2,92

Flexibilidade

3,11

2,94

Custo operacional

2,97

Controlo do Processo

Controlo do risco
Média Ponderada

Gráfico 21 - Nível médio de benefícios expectáveis da aplicação dos SP

Sendo muito significativa a expectativa quanto aos benefícios da aplicação dos
serviços partilhados na Administração Pública, conforme resulta da análise
efectuada anteriormente, importa compreender quais os factores que poderão
contribuir para o sucesso da sua implementação, bem como os factores que
poderão impedir ou limitar a sua concretização plena.

Nesse sentido, os inquiridos foram confrontados com duas questões visando a
classificação da ordem de importância de um conjunto de opções pré-definidas,
procurando determinar-se os factores de sucesso e de inibição mais relevantes
a ter em conta num processo de implementação de serviços partilhados. Foi
proposta uma escala de 1 a 4, a que correspondem as classificações: 1- Nada
Importante, 2 – Pouco Importante, 3 - Importante e 4 – Muito Importante.
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Estando os respondentes enquadrados em organizações que se encontram em
diferentes estágios de implementação de serviços partilhados, as respostas
podem resultar de experiência concreta ou de uma percepção formada quanto
aos factores mais relevantes.

A generalidade das opções disponíveis – Controlo do Processo, Custo
Operacional, Visibilidade/ Transparência do Processo, Qualidade do Serviço,
Controlo do Risco, Flexibilidade (Funcionalidades …) e Suporte Político – foram
valorizadas pelos inquiridos, com uma média de classificações de “Importante”.
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Gráfico 22 - Factores de sucesso na implementação de serviços partilhados

A “Qualidade do Serviço” destaca-se como o factor considerado mais
importante, com mais de 50% das respostas classificando-o como “Muito
Importante”,

seguido

com

classificações

médias

muito

próximas

da

“Visibilidade/Transparência do Processo” e do “Custo Operacional”.

Curiosamente, o “Suporte Político” é o factor menos valorizado pelos inquiridos.
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A valorização relativa dos diversos factores, com pequenas variações entre os
dois factores mais valorizados e muito poucas excepções, é consistente nos
vários tipos de organismos, áreas funcionais e antiguidade nas funções. Como
diferenças assinaláveis regista-se apenas o padrão de maior valorização geral
dos diversos factores na Administração Central (média de 2,5 nos serviços
integrados) e Regional quando comparado com a média das classificações da
Administração Local (média de 1,8), o mesmo sucedendo na comparação entre
as classificações atribuídas pelos funcionários mais “jovens” (média de 2,5) e a
média das respostas dos que desempenham funções há mais de 30 anos
(média de 1,7).

Baixo nível de
cooperação entre
entidades
Dif iculdade em
assegurar a viabilidade
a longo termo

Dif iculdade de
Governação/Gestão do
Processo

3,35
3,03
2,60

Dif iculdade de
Selecção/Contratação
do Fornecedor

2,60

Baixa Standardização
de Processos

2,95

2,69

2,94

Dif iculdade de
Enquadramento
Orçamental

Fragmentação de
Processos
2,89

2,90
Baixo nível de
competências dos
recursos humanos

Limitações Funcionais

Média Ponderada

Gráfico 23 – Classificação média dos factores de inibição à implementação de SP

Quanto à classificação média global dos factores inibidores, tal como para os
factores de sucesso, é de cerca de 3, o que representa uma classificação
média de “Importante” para todos os factores identificados.
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Com uma classificação média ponderada de 3,35 em 4, o “Baixo Nível de
Cooperação entre Entidades é apontado pelos inquiridos como o factor de
maior inibição à adopção dos serviços partilhados na Administração Pública. O
“Baixo Nível de Competências dos Recursos Humanos”, a “Dificuldade de
Governação/Gestão do Processo”, a “Baixa Estandardização de Processos” e a
“Fragmentação de Processos” surgem de seguida como os factores de inibição
mais importantes.
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Gráfico 24 - Factores de inibição à implementação de SP

A “Dificuldade de Assegurar a Viabilidade a Longo Prazo” foi aquela cuja média
foi inferior (2,6), mas com uma classificação que ainda pode ser considerada
de “Importante”.

A valorização relativa dos diversos factores é também neste caso consistente
nos vários tipos de organismos, áreas funcionais e antiguidade nas funções,
sendo o “Baixo Nível de Cooperação entre Entidades” o factor considerado de
maior inibição em praticamente todos os escalões destas dimensões.
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Regista-se também neste indicador um padrão de maior valorização geral dos
diversos factores na Administração Central, em particular dos serviços
integrados, e na Administração Regional, quando comparada com a média das
classificações da Administração Local. O mesmo se pode afirmar relativamente
às

classificações

atribuídas

pelos

funcionários

mais

“jovens”

quando

comparadas com as respostas dos que desempenham funções há mais de 30
anos.

Procurando interpretar o significado dos dados recolhidos, é possível concluir
que o modelo de sucesso preconizado passa por uma abordagem que se
deverá focar na construção de serviços partilhados de qualidade e numa
comunicação clara e transparente, a qual permita gerir e corresponder à
expectativa já criada quanto aos respectivos benefícios. Sem se rejeitar a
importância dos restantes factores, esta aproximação parece sobrepor-se à
ideia

de

uma

aproximação

mais

suportada

(eventualmente

imposta)

politicamente.

Por outro lado, sendo o baixo nível de cooperação entre entidades o factor
considerado como de maior inibição ao sucesso da implementação de serviços
partilhados, e sendo a dificuldade de governação/gestão do processo outro dos
factores mais valorizados, é possível concluir que o modelo de governação
geral dos serviços partilhados na Administração Pública será determinante para
a obtenção dos benefícios esperados.

Estas conclusões parecem ser especialmente críticas para a sua aplicação na
Administração Central e Regional, na medida em que são os organismos que
as integram que mais claramente valorizam os factores de sucesso ou de
inibição que lhes estão subjacentes, eventualmente fundamentados na
experiência ou percepção da dificuldade de implementação de serviços
partilhados nesse contexto.
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Finalmente, num plano mais operacional, face às dificuldades relacionadas
com o baixo nível de competências e de estandardização dos processos, as
respostas obtidas sugerem um acompanhamento cuidado e apoiado da
implementação dos serviços partilhados, garantindo a reformulação dos
processos e a formação e apoio aos funcionários públicos afectados por esta
mudança.

Neste ponto deverá ter-se em conta as expectativas diferenciadas dos vários
grupos profissionais, já abordadas anteriormente, bem como a valorização
diferenciada dos factores de sucesso e de inibição por parte dos funcionários
face aos respectivos níveis de antiguidade.

Isto poderá significar ter que lidar com a especial importância atribuída aos
diversos factores pelos mais “jovens” nas suas funções, que podemos
especular como associada a uma maior sensibilidade para o tema,
preocupação ou ansiedade, lidando simultaneamente com a menor importância
atribuída aos mesmos factores pelos mais “antigos”, a qual poderá resultar de
maior experiência, desinteresse ou cepticismo.

36 de 61

Os Serviços Partilhados na Administração Pública

6. FUTURO DOS SERVIÇOS PARTILHADOS

No sentido de perceber qual a perspectiva dos inquiridos relativamente ao
modelo de implementação dos Serviços Partilhados, indagou-se sobre a
maior/menor

adequação

dos

seguintes

modelos:

serviços

partilhados

fornecidos por uma entidade central pública, serviços partilhados fornecidos por
uma empresa privada e serviços partilhados fornecidos por uma parceria
público privada.

Gráfico 25 - Modelo de implementação dos SP considerado mais adequado

Em termos gerais, o modelo que foi considerado mais adequado foi a
implementação a partir de uma entidade central pública, ficando as parcerias
público privadas em segundo lugar.
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Gráfico 26- O que a organização está a fazer ou planeia fazer na área dos SP

É curioso verificar que a maior parte dos inquiridos refere que a sua
organização ou está a implementar ou já implementou serviços partilhados, o
que demonstra um elevado nível de penetração dos serviços partilhados na AP
ou uma má percepção do conceito.

Analisando a distribuição de respostas por tipo de organismo, verifica-se
algumas diferenças de perspectiva.

Tabela 4 - Opção de modelo de implementação de SP

Entidade Central Pública
Empresa Privada
Parceria Público Privada

Administração
Central
64,5%

Administração
Regional
53,3%

Administração
Local
50%

3,2%

6,7%

4,5%

29,0%

40%

45,5%

Os inquiridos da Administração Local e Regional denotam uma maior abertura
a modelos de implementação com a participação de entidades privadas,
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nomeadamente sob a forma de parcerias público privadas, por comparação
com os da Administração Central.

Estes indícios de diversidade na procura para equacionar modelos diferentes
de resposta ao desafio dos Serviços Partilhados, por parte dos organismos,
podem ser significativos. Tanto mais que, numa óptica de desenvolvimento dos
serviços partilhados, cerca de 40% do total dos inquiridos refere que a sua
organização ainda não equacionou ou está ainda a avaliar esta questão.

Tabela 5 - O que a organização está/planeia fazer na área dos SP

Não pretende implementar

Administração
Central
7,2%

Administração
Regional
7,7%

Administração
Local
14,3%

Em avaliação, sem planos

12,8%

23,1%

14,3%

Em implementação

25,6%

61,5%

19,0%

Implementado

24,8%

7,7%

23,8%

Não equacionado/desconhecido

29,6%

0,0%

28,6%

Assim tentámos perceber se esta diferente orientação ao nível da escolha de
modelo se associa a uma diferente valoração ao nível dos factores críticos de
sucesso e de inibição na adopção dos Serviços Partilhados nas organizações.

Neste sentido confrontámos o peso percentual dos factores considerados como
“importante” e “muito importante” no universo das respostas por tipo de
organismo.
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Tabela 6 - Factores críticos de sucesso na adopção de SP
Administração Central
Importante

Administração Local

Controlo do Processo

39,7%

Muito
importante
33,9%

Importante
52,4%

Muito
importante
19,0%

Custo operacional

42,0%

41,0%

54,5%

22,7%

Visibilidade/transparência do Processo

39,3%

44,3%

33,3%

47,6%

Qualidade do serviço

25,6%

54,5%

36,4%

50,0%

Controlo do risco

39,3%

34,2%

40,9%

31,8%

Flexibilidade (funcionalidade…)

37,0%

32,8%

71,4%

4,8%

Suporte político

29,1%

22,2%

40,0%

15,0%

Nesta análise verifica-se que a “visibilidade/transparência do Processo” e a
“qualidade do serviço” são os factores críticos mais valorizados como “Muito
Importante”, quer no universo das respostas da Administração Central, quer
nas da Administração Local.

Em contrapartida há factores em que esta valorização como “muito importante”
apresenta grandes diferenças de peso relativo, se considerarmos os dois tipos
de organismos.

Assim os factores “controlo do Processo” e “custo operacional” são
considerados “muito importante” por uma proporção relativamente mais
elevada dos inquiridos da Administração Central, em comparação com as
respostas da Administração Local. Enquanto, recorrendo à mesma lógica de
comparação proporcional, o factor “flexibilidade (funcionalidades…)” reúne
mais preferências em termos de importância no universo das respostas da
Administração Local do que nas da Administração Central.

40 de 61

Os Serviços Partilhados na Administração Pública

Tabela 7 - Factores de inibição à adopção de SP
Administração Central
Importante

Muito

Administração Local
Importante

importante

Muito
importante

Baixo nível cooperação entre entidades

27,5%

60,8%

54,5%

27,3%

Fragmentação de processos

49,2%

28,3%

47,6%

19,0%

Limitações funcionais

47,5%

27,1%

60,0%

10,0%

Dificuldade enquadramento orçamental

39,3%

20,5%

50,0%

10,0%

Baixa standardização de processos

35,3%

32,8%

55,0%

20.0%

Dificuldade governação/gestão Processo

39,5%

35,3%

65,0%

20,0%

Dificuldade selec./contrat. do fornecedor

39,8%

16,1%

57,9%

15,8%

Dificuldade viabilidade a longo termo

42,2%

15,5%

40,0%

20,0%

Baixo nível competências dos RH

25,2%

41,2%

63,0%

10,5%

Relativamente aos factores de inibição, os factores “Baixo nível de cooperação
entre entidades” e “baixo nível de competências dos RH” são considerados
“muito importante” por uma proporção mais elevada de inquiridos da
Administração Central.

Por outro lado, se tivermos em conta o peso percentual das respostas
“importante” e “muito importante” no universo dos inquiridos da Administração
Local relativamente ao factor “Dificuldade de selecção e contratação do
fornecedor”, por comparação com o que acontece nas respostas dos da
Administração Central, verifica-se que este factor assume para ela uma
importância significativamente mais relevante. A valorização deste factor de
inibição é ainda mais pertinente, se tivermos em conta que os inquiridos da
Administração Local foram os que revelaram uma maior abertura a modelos de
implementação com a participação de entidades privadas, nomeadamente sob
a forma de parcerias público privadas.
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Em suma, e sem pretensões de encontrar relações susceptíveis de
generalização, a percepção destas diferenças ao nível da valoração dos
factores críticos de sucesso e de inibição ao desenvolvimento dos Serviços
Partilhados, evidenciadas nas respostas provenientes de diferentes tipos de
organismos, ajuda a configurar um quadro de entendimento das também
diferentes opções relativamente ao modelo de implementação de Serviços
Partilhados.

Se a visibilidade e transparência do processo, bem como a qualidade do
serviço são preocupações fortemente valorizadas por todos os inquiridos,
independentemente do tipo de organismo de origem, já no que respeita aos
outros factores há subtis diferenças que interessa compreender melhor, no
sentido de encontrar as configurações organizacionais mais adequadas a cada
contexto.
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7. AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS ACTUAIS

7.1 O grau percepcionado de implementação do conceito de serviços
partilhados na administração pública portuguesa

Do universo de mais de duzentos respondentes apenas um quarto, em média,
afirma trabalhar numa organização onde já se implementou o conceito de
serviços partilhados.

Conforme se esperaria, as funções que apresentam uma maior taxa de
implementação dos serviços partilhados (30,2% do universo) são as funções de
“Tecnologias de Informação” e “Compras/ Aprovisionamento”, porventura
fazendo menção à generalidade dos institutos de informática existentes em
cada ministério assim como às unidades ministeriais de compras, normalmente
a funcionar nas secretarias-gerais.

As funções de “Gestão Financeira”, de “Gestão de Recursos Humanos” e
“Gestão do Parque Automóvel” aparecem logo de seguida, com cerca de 24 a
25% dos respondentes a afirmar que estas são suportadas por serviços
partilhados, no seu universo de trabalho.

Porventura, também aqui se pode ligar directamente ao facto da generalidade
das secretarias-gerais prestarem este tipo de serviços aos ministérios, embora
num âmbito normalmente restrito à própria secretaria-geral e à generalidade
dos gabinetes e outros órgãos de reduzida dimensão dos ministérios.

43 de 61

Os Serviços Partilhados na Administração Pública

Gráfico 27 - Funções onde os serviços partilhados estão mais implementados

Parece-nos ainda pertinente adiantar que, face a estudos similares a nível
mundial, as quatro funções mais implementadas em serviços partilhados
coincidem perfeitamente.

No entanto, a nível internacional, a sua “Ordem de preferência” na
implementação é perfeitamente oposta, aparecendo a função financeira em
primeiro lugar, muito destacada das restantes, ou seja, internacionalmente, a
função financeira é claramente a preferida para operar em termos de serviços
partilhados.

7.2 Grau geral de satisfação com a implementação dos serviços
partilhados

Conforme se pode verificar pelo gráfico exposto, a generalidade dos
respondentes que trabalham ou usufruem de serviços prestados por
organizações de serviços partilhados estão satisfeitos com os serviços que lhe
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são prestados, avaliando-o como “bom” ou “muito bom” em 55% dos casos ou
superior (entre 55% e 77% dos casos).

Das 4 funções mais relevantes, a função de compras é aquela que apresenta
um menor índice de satisfação, conseguindo apenas 55% de respostas
positivas dos respondentes, enquanto as restantes 3 reúnem entre 60 a 75%
de respostas favoráveis.

As funções que apresentam maior índice de satisfação são as funções de
“Relação com Clientes/ Cidadãos”, com 77% e “Tecnologias de Informação”,
com 74%, apontando claramente para a existência de uma cultura de serviço
ao cliente no âmbito das mesmas, o que é importante relevar.

Gráfico 28 - Grau de satisfação com a implementação por função

As funções que apresentam menor índice de satisfação, mas mesmo assim
com mais de 50% dos respondentes a considerar “boa” ou “muito boa” a
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experiência com os serviços partilhados são as funções de “compras”, com
55% e “segurança, higiene e saúde no trabalho”.

Em resumo, quer de um ponto de vista geral, quer particular, função a função,
a experiência dos respondentes com organizações que implementaram o
conceito de serviços partilhados pode-se considerar muito positiva.

7.3 Grau de satisfação com a implementação dos serviços partilhados
– análise por tipologia de organismo respondente

A análise do índice de satisfação com a implementação dos serviços
partilhados mantém a tendência acima referida quer de um ponto de vista dos
organismos da Administração Central quer da Administração Local.

Gráfico 29 - Grau de satisfação com a implementação dos SP para os serviços integrados da
A.Central
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Os índices de satisfação são um pouco mais favoráveis no caso dos Serviços e
Fundos Autónomos da Administração Central e nos serviços partilhados da
Administração Local, tal como espelhado nos Gráficos 29, 30 e 31, porventura
explicado pelo facto destes serem mais recentes1 e portanto estar mais
presente o grau de mudança trazido pela introdução do conceito de serviços
partilhados.

Gráfico 30 - Grau de satisfação com a implementação dos SP para os serviços e fundos
autónomos da A.Central

Releva-se ainda a relativa representatividade dos dados, quando lidos
separadamente, uma vez que especialmente os respondentes pertencentes a
organismos da Administração Local reflectem apenas 10% do universo de
serviços partilhados implementados (cerca de 5 a 6 organismos) e os serviços
e fundos autónomos cerca de 20% (entre 8 e 10 organismos), com excepção
feita para a função compras, com um valor um pouco superior.
1

Considera-se a implementação dos serviços partilhados nos serviços e fundos autónomos pelo facto da

corrente de “empresarialização” dos organismos da administração central ser também ela mais recente.
Relativamente à administração local, parece-nos consensual assumir que o conceito de serviços
partilhados só recentemente foi incorporado na maioria das autarquias.
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Gráfico 31 - Grau de satisfação com a implementação dos SP para a Administração Local

7.4 Grau geral de satisfação com a implementação dos serviços
partilhados, considerando a variável dimensão

O grau de satisfação dos organismos que já passaram a implementação dos
serviços partilhados varia substancialmente, entre os 40% e os 70% dos
respondentes a considerarem a experiência como “boa” ou “muito boa”.

Verifica-se que os resultados obtidos se encontram em linha com os resultados
de estudos internacionais realizados, ou seja, que o maior grau de satisfação
se encontra nos organismos cuja dimensão se centra entre os 100 e os 1500
colaboradores (entre 64 e 70% satisfeitos ou muito satisfeitos), sendo que o
grau de satisfação se deteriora substancialmente nos organismos mais
pequenos e nos de grande dimensão, como se pode verificar no gráfico
seguinte.
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Gráfico 32 - Boa ou muito boa satisfação com a implementação dos SP em função da
dimensão do organismos

Salienta-se ainda o facto do desvio padrão verificado mostrar um consenso
alargado para os organismos que denotam maior grau de satisfação com a
implementação dos serviços partilhados, e menor consenso nas “franjas”.

Em média, 62% de todos os organismos estão satisfeitos ou muito satisfeitos
com a implementação de serviços partilhados, sendo a opinião muito
consensual, face ao desvio padrão muito reduzido.

Importa ainda salientar que, entre funções dos serviços prestados pelos
serviços partilhados, não se encontra qualquer padrão, levando-nos a concluir
que este fenómeno não está associado à função mas sim à dimensão do
organismo.

7.5 Grau geral de satisfação com a implementação dos serviços
partilhados, considerando a variável dispersão geográfica

O estudo revela que o facto de os organismos terem uma natureza
desconcentrada não afecta significativamente a percepção da qualidade dos
serviços prestados.
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Esta conclusão não está em linha com os estudos internacionais, onde
normalmente, os utilizadores dos serviços prestados por este tipo de
organização apresentam um menor índice de satisfação quando estas funções
se encontram fisicamente longe dos seus locais normais de trabalho, sendo
que este grau de satisfação tende a aumentar na mesma proporção que o nível
se serviço prestado.

Uma explicação para este facto poderá residir na idade maioritariamente jovem
deste tipo de organizações no sector público português, o que leva os
respondentes a incidir a sua resposta no processo de transição e
implementação dos serviços partilhados em detrimento dos níveis de qualidade
dos serviços prestados.

7.6 Grau geral de satisfação com a implementação dos serviços
partilhados, considerando a variável grupo profissional

Face ao universo de respondentes, cerca de dois terços (133 no total) são
técnicos superiores com funções de coordenação ou técnicos assistentes.

Apenas 69 respondentes pertencem ao grupo de Direcção de Topo ou
Direcção Intermédia – cerca de um terço do universo de respondentes.

Os resultados apontam para um grau de satisfação substancialmente inferior
para o grupo profissional “direcção de topo ou intermédia” onde, em média,
para cada função, o grau de satisfação não ultrapassa os 40%, com honrosas
excepções para as funções de TI e Controlo Interno, que chegam aos 60%. Os
resultados são no entanto muito díspares quando a análise é feita função a
função.
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No grupo profissional de técnicos superiores com função de coordenação ou
função de assistente, os resultados são substancialmente mais consensuais e
simultaneamente positivos – as taxas médias de satisfação rondam os 70%,
sendo a mais baixa cerca de 65% e a mais alta cerca de 80%.

Assim, pode-se concluir que em termos de grupos profissionais, o nível de
cepticismo é superior nas funções de chefia, o que pode significar um duro
revés no que respeita à possibilidade de sucesso da generalidade das
organizações de serviços partilhados criadas no sector público português, uma
vez que a aceitação clara desta solução por parte das funções de topo, tem
sido, ao longo dos anos, apontado como o “principal” factor crítico de sucesso
para o sucesso dos serviços partilhados.
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Da análise dos dados retiramos 10 conclusões onde destacamos aqueles que
nos parecem ser os principais aspectos a salientar e 10 recomendações que
decorrem do estudo e da opinião dos inquiridos, ou da realidade por eles
percepcionada as quais pensamos ser um contributo para o reforço da
implementação dos serviços partilhados.

Na situação actual de défice orçamental em que é necessário reduzir todos os
custos e aumentar a produtividade do sector público, os serviços partilhados
podem ser um dos factores que, do ponto de vista da organização interna da
Administração Pública e dos seus processos, dêem um dos mais significativos
contributos para esse objectivo.

8.1 Conclusões

1- A maturidade dos serviços partilhados na Administração Pública é
relativamente baixa havendo um elevado nível de serviços internos
dedicados e um baixo nível de externalização.

2- O nível de implementação e maturidade dos serviços partilhados são
distintos entre as diferentes áreas/ funções, sendo que as que possuem um
maior nível de desenvolvimento são: tecnologias de informação, compras /
aprovisionamento, gestão financeira e segurança, saúde e higiene no
trabalho. As que possuem maior nível de implementação não coincidem
exactamente sendo a área da segurança, saúde e higiene no trabalho
substituída pela dos recursos humanos. Face a estudos similares a nível
mundial, as quatro funções mais implementadas em serviços partilhados
identificadas no âmbito do questionário, coincidem perfeitamente.
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3- Existe

uma

elevada

expectativa

geral

quanto

ao

benefício

da

implementação dos serviços partilhados, havendo uma correlação positiva
das expectativas com o nível de desenvolvimento dos serviços partilhados.
Os benefícios mais esperados com a implementação dos serviços
partilhados são a redução dos custos, a melhoria da qualidade do serviço e
a eficiência dos processos.

4- A expectativa quanto a um eventual impacto negativo que a implementação
dos serviços partilhados pudessem ter na actividade profissional dos
inquiridos é pequena, não se revelando inibições para a mudança gerada
pelos serviços partilhados. Há assim, uma situação muito favorável a que se
avance com este tipo de reformas com a participação dos actuais
funcionários.

5- O suporte político não é considerado um factor relevante ao sucesso da
implementação dos serviços partilhados sendo mais importantes os factores
ligados à qualidade, transparência, custo e controlo do processo. Esta
constatação contrasta com a tradicional visão da AP como uma estrutura
muito dependente das orientações do Governo.

6- O factor considerado como mais determinante na inibição à adopção dos
serviços partilhados é, destacadamente, o baixo nível de cooperação entre
entidades. Seguem-se o baixo nível de competência dos recursos humanos,
a dificuldade de gestão dos processos e a reduzida normalização dos
mesmos.

7- As funções que apresentam maior índice de satisfação são as funções de
Relação com Clientes/ Cidadãos e Tecnologias de Informação, apontando
claramente para a existência de uma cultura de serviço ao cliente no âmbito
das mesmas, o que é importante relevar, nomeadamente sabendo que a
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função de Tecnologias de Informação é em grande medida associada aos
Institutos de Informática existentes há muitos anos em diversos Ministérios.

8- A Administração Local e a Administração Central possuem perspectivas e
expectativas diferentes relativamente aos serviços partilhados.
a. Na Administração Central existem expectativas elevadas e foco
numa entidade central.
b. A Administração Local prefere as opções de externalização para a
implementação de serviços partilhados.
c. A Administração Central considera não relevante o suporte político.
d. Na

Administração

Local

existe

uma

menor

maturidade

na

implementação de serviços partilhados e na própria temática.
e. Para a Administração Local não há factores inibidores relevantes
para a implementação dos serviços partilhados.

9- A dimensão do organismo parece ser o factor que mais influência o grau de
satisfação com a implementação dos serviços partilhados sendo negativa
(inferior a 50% na soma dos níveis de boa e muito boa satisfação) nos
organismos que possuem até 50 funcionários, exactamente aqueles onde
mais se justificaria a utilização dos serviços partilhados. Este facto pode
decorrer da menor formalização existentes em organismos de menor
dimensão, para quem eventualmente será necessário um modelo de serviço
diferente ou a sua consolidação antes destes avançarem para serviços
partilhados.

10- A temática dos serviços partilhados é hoje incontornável no seio da
Administração Pública, seja ela central, regional ou local, sendo maioritários
os organismos onde a mesma está presente com maior ou menor impacto.
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8.2 Principais recomendações

1- Existe uma grande abertura por parte dos funcionários à implementação
dos serviços partilhados, o que deverá ser aproveitado pelos decisores
políticos, aos diferentes níveis (central, regional e local) para reforçar esta
reforma e delinear uma estratégia mais afirmativa, à semelhança do que se
vem verificando nos grandes grupos corporativos do sector privado, a qual
deverá contar com a participação dos actuais funcionários.

2- O modelo de sucesso preconizado, passa por uma abordagem que se
deverá focar na construção de serviços partilhados de qualidade e numa
comunicação clara e transparente, a qual permita gerir e corresponder à
expectativa já criada quanto aos respectivos benefícios. Sem se rejeitar a
importância dos restantes factores, esta aproximação parece sobrepor-se à
ideia de uma aproximação mais suportada (eventualmente imposta)
politicamente.

3- O processo de implementação dos serviços partilhados, deverá iniciar-se na
área das Tecnologias da Informação, função face à qual há mais
expectativas, e pela área da Segurança, saúde e higiene no trabalho,
função onde existe um maior fosso entre a situação actual e as
expectativas.

4- Deverá ser dada particular atenção à área das Compras / Aprovisionamento
onde se verifica uma maior generalização dos serviços partilhados e um
menor índice de satisfação dos mesmos.

5- As entidades reguladoras da Administração Pública deverão providenciar no
sentido da simplificação e normalização dos processos reformulando-os de
forma a facilitar a sua gestão e melhorar a sua eficácia. Este processo
poderá ser efectuado no âmbito da implementação dos serviços partilhados.
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6- Forte determinação e grande atenção ao modelo de governação de forma a
gerir as diferentes realidades, como seja a diferente dimensão dos
organismos, eventualmente implementando modelos diferentes de serviços
partilhados ou criando processos de implementação distintos. Este modelo
de governação deverá permitir ultrapassar o baixo nível de colaboração
entre entidades sem cair na imposição política de um modelo e estratégia.

7- Deverá ser reconhecida a especificidade da Administração Local e a
dificuldade apontada de selecção de fornecedores e de outsourcing, criando
mecanismos de apoio de forma a potenciar o desenvolvimento dos serviços
partilhados neste sector da administração pública.

8- Deverá haver uma forte aposta na formação dos funcionários afectos às
áreas de implementação de serviços partilhados de forma a reforçar as
suas competências e a prepará-los para este processo de reforma.

9- Deverá haver uma comunicação clara dos objectivos e do modelo a utilizar
na implementação dos serviços partilhados, bem como dos ganhos que se
vão obtendo com a sua implementação, de forma a assegurar uma adesão
generalizada de todos os envolvidos.

10- A implementação dos serviços partilhados deverá potenciar a abertura
demonstrada para este modelo de organização, tendo em atenção as
expectativas diferenciadas dos vários grupos profissionais. Deverá ter-se
em atenção o grupo de Direcção de topo ou intermédia onde o grau de
satisfação com a implementação dos Serviços Partilhados é menor.
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ANEXO I – Questionário

58 de 61

Os Serviços Partilhados na Administração Pública

59 de 61

Os Serviços Partilhados na Administração Pública

60 de 61

Os Serviços Partilhados na Administração Pública

61 de 61

OS OBJECTIVOS
DA APDSI
OS OBJECTIVOS
OS OBJECTIVOS
DA APDSI
DA APDSI

A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Co
nhecimento em Portugal.
Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue
necessárias ou convenientes, nomeadamente:
A APDSI
tem por
a promoção
e o desenvolvimento
da Sociedade
da Informação
e doeCoA APDSI
temobjecto
por objecto
a promoção
e o desenvolvimento
da Sociedade
da Informação
do Co•nhecimento
Informar,
aconselhar
em
Portugal. e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas
nhecimento
em Portugal.

à Sociedade da

Informação
e do objecto,
Conhecimento;
a prossecução
seu objecto,
a Associação
poderá
desenvolver
as actividades
que julgue
Para a Para
prossecução
do seudo
a Associação
poderá
desenvolver
todastodas
as actividades
que julgue
necessárias
ou convenientes,
nomeadamente:
necessárias
ou convenientes,
nomeadamente:

• Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da Informa

• Informar,
e apelar
o Estado
em questões
políticas
e legais
relativas
à Sociedade
• Informar,
aconselhar
e apelar
para opara
Estado
em questões
políticas
e legais
relativas
à Sociedade
da da
ção
e do aconselhar
Conhecimento;
Informação
e do Conhecimento;
Informação
e do Conhecimento;

•• Contribuir
para
o empresas
combate
àentidades
info-exclusão;
Informar
os cidadãos,
e outras
entidades
em questões
relativas
à Sociedade
da Informa• Informar
os cidadãos,
empresas
e outras
em questões
relativas
à Sociedade
da InformaçãoConhecimento;
e do Conhecimento;
ção e do

• Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação ao

• Contribuir
o combate
à info-exclusão;
• Contribuir
para
opara
combate
à info-exclusão;
maior
número
possível
de cidadãos;

• Apoiar
e desenvolver
actividades
que façam
chegar
os benefícios
da Sociedade
da Informação
• Apoiar
e desenvolver
actividades
que façam
chegar
os benefícios
da Sociedade
da Informação
ao ao
•
Promover
e
dinamizar
projectos
de
utilidade
pública
no
âmbito
da
Sociedade
maior
número
possível
de
cidadãos;
maior número possível de cidadãos;

da Informação e do

Conhecimento.
• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do

• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do
Conhecimento.
Conhecimento.
Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do desen

serpaís
um na
paísfrente
na frente
desenEm harmonia
com objectivos,
estes objectivos,
da APDSI
a de Portugal
um
do desenEm harmonia
com estes
a Visãoa Visão
da APDSI
a deé Portugal
volvimento
mundial
da Sociedade
da éInformação
eserdo
Conhecimento
edoem
que todos, sem distinção
volvimento
mundial
da
Sociedade
da
Informação
e
do
Conhecimento
e
em
que
todos,
sem
distinção
volvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem distinção
- res,
possam
acesso
aos
benefícios
da
Sociedade
res, possam
ter ter
acesso
aos benefícios
da Sociedade
da
Informação.da Informação.
res, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.

CONTACTOS

CONTACTOS
CONTACTOS
DA APDSI
DA APDSI
DA APDSI

APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
Rua Alexandre Cabral, 2C - Loja A
Madan Parque - PCTAS, Edifício VI
Madan
- PCTAS, Edifício VI
1600-803Parque
Lisboa, Portugal
Campus da Caparica, Monte de Caparica
Tel.: +351 217
762
Campus
da- 510
Caparica,
Monte de Caparica
2829-516
Caparica
Portugal
Fax: +351 217 570 516
Tel. +351
212 949 606
• Fax: +351
212 949 607
2829-516
Caparica
- Portugal
E-mail: secretariado@apdsi.pt
e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt
Tel.
+351 212 949 606 • Fax: +351 212 949 607
URL: www.apdsi.pt

e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt

PATROCINADORES
PATROCINADORES
GLOBAIS
GLOBAIS

PATROCINADORES
GLOBAIS

Out.10_3098

