
Força para Mudar o que se consegue… 
Paciência para Conviver com o que não se pode mudar…. 
Sabedoria  para distinguir as duas… 

 
Santo Agostinho (tradução livre)  

“ Sistema Integrado de Gestão  
da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna” 
 



A SGMAI 

Missão

Vi
sã

o

Estratégia

Valores

DSMQ DSRHF DSAJC DSDRP

SG

Garantir a concentração das funções técnico-administrativas e a respectiva
normalização de processos, nos serviços e organismos do MAI legalmente indicados.

Um modelo de 
organização e 
actuação no âmbito 
da Administração 
Pública.

SGMAI: A CAMINHO 
DA EXCELÊNCIA

Envolvimento

Cliente

Competência

Avaliação

Gerir a 
participação e 
rentabilizar o 

conhecimento 
organizacional 

Fomentar a qualidade e a inovação da prestação de 
serviços da SGMAI

Promover a Melhoria Contínua do 
Modelo de Gestão da SGMAI

UMC



A SGMAI 



O Ponto de partida… 



Por determinação 

da Lei Orgânica do MAI 
Decreto-Lei n.º 203/2006, de 27 de Outubro;

da Lei Orgânica da Secretaria-Geral  
Decreto-Lei n.º 76/2007, de 29 de Março

seguindo as orientações da Reforma da 
Administração Pública (PRACE)

Um novo contexto… 
 
À Secretaria-Geral (SGMAI) compete: 
 
“… apoio técnico e a prestação de 
serviços comuns, desde que não 
cometidos por lei a outros serviços, 
designadamente, nos domínios 
técnico-jurídico e de contencioso, da 
organização e gestão de recursos, da 
gestão financeira, acompanhamento 
e controlo da execução orçamental, 
da documentação e arquivo e da 
comunicação e relações públicas aos 
órgãos e serviços do MAI.” 

A (re)definição do negócio 



Implementar a nova Lei Orgânica implicava 
captar os benefícios decorrentes da 
operacionalização dos Serviços Comuns: 
 
Melhorar os serviços prestados, através do 
aumento da capacidade de resposta, da maior 
rapidez na execução dos processos transversais 
às organizações, de maior foco no cliente e no 
seu valor e de maior qualidade, fiabilidade e 
consistência; 
Poupanças/ redução de custos, através da 
obtenção de economias de escala e redução de 
duplicações; 
Melhoria da capacidade de gestão, pelo 
planeamento e gestão conjunta de recursos, 
produção de informação de gestão sobre os 
serviços prestados, partilha de conhecimento 
entre “unidades de negócio” e a normalização 
dos processos de negócio. 

Redesenho dos processos de suporte, 
incluindo avaliação dos impactos na 
estrutura e nos SI assegurando a elaboração 
dos manuais e guias de suporte. 

Operacionalização do modelo de serviços 
partilhados, incluindo o modelo 
organizacional, e respectiva coordenação, 
os recursos afectos e relacionamentos 
(responsabilidades e obrigações). 

Estrutura de indicadores, métricas, sistema 
de reporte e de acção face a desvios, 
identificando periodicidades de 
monitorização e de feedback, e os 
respectivos destinatários.   

A (re)definição do negócio 



O Caminho Percorrido…  



O Caminho Percorrido…  
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2007 2008 2009 2010 
INTRODUÇÃO DE UM NOVO 
MODELO DE GESTÃO 
 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMUNS (PSC) 
 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE; 
IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 
DA PSC; 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
E NÍVEIS DE SERVIÇOS; 
INDICADORES DE GESTÃO; 
PROGRAMA MAIS 

DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO 
DE GESTÃO INTEGRADA; 
DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO 
DE GESTÃO DE PEDIDOS; 
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE 
SUPORTE; 
PROCEDIMENTOS CENTRALIZADOS 
(% POUPANÇA); 
CICLO DE GESTÃO PARTICIPATIVO; 
POLÍTICA DE ‘INSOURCING’ 

CONSOLIDAÇÃO DAS 
FERRAMENTAS DE 
IBUSINESS; 
BENCHMARKING ENTRE 
TODAS AS SG’S; 
APLICAÇÃO DA 
FERRAMENTA DE AUTO-
AVALIAÇÃO; 
AVALIAÇÃO DAS 
INICIATIVAS 
IMPLEMENTADAS 

(RE) ORGANIZAÇÃO 
INTERNA; 

PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO 
DOS RH; 

INTRODUÇÃO DE NOVAS 
FERRAMENTAS DE GESTÃO; 

ENFOQUE NO CLIENTE E NOS 
PROCESSOS DE TRABALHO 

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE FERRAMENTAS DE ‘BUSINESS 
INTELEGENCE’; 

SISTEMATIZAÇÃO DO SISTEMA 
DE GESTÃO DA SGMAI; 

GERAR POUPANÇA; 

GERIR O CONHECIMENTO 

AVALIAÇÃO DO MODELO DE 
GESTÃO IMPLEMENTADO E DAS 
FERRAMENTAS CRIADAS; 

AUTO-AVALIAÇÃO DA  
ORGANIZAÇÃO; 

CRIAÇÃO DE MODELOS E 
INSTRUMENTOS DE APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL 

NOVO CICLO DE 
GESTÃO DA SGMAI 

 
SUSTENTABILIDADE 
NA PERSPECTIVA 

INTERNA E EXTERNA 

N
ec

es
si

da
de

s 

DESENVOLVIMENTO  
ORGANIZACIONAL 



Os Próximos Passos…   

2011 
2012 

2013 

Sustentabilidade 



Os Próximos Passos…   
2011 

2012 

2013 

Sustentabilidade  
Perspectiva Interna e Externa … 
 
Resultados da Aplicação da CAF (ferramenta de auto-avaliação) 
espelhados na Estratégia da SGMAI ; 

Estratégia a três anos; 
 
Melhoria da Qualidade e da Eficiência das Actividades da SGMAI; 
 

Gestão integrada das actividades; 
 
Monitorização e Envolvimento sistematizado das partes interessadas; 
 

Aprender com os ‘best in class’ 
 

Partilhar e facilitar conhecimento dentro do MAI  
 



Os Próximos Passos…   2011 
2012 

2013 

Sustentabilidade 

Alinhamento Estratégico 2011-2013 …  



2011 
2012 

2013 

Sustentabilidade 

 
 

As Ferramentas que temos…   
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As Ferramentas que temos…   
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As Ferramentas que temos…   

Existem vantagens ? E Quais são???? 

1 
2 

3 4 
5 
6 

Evita a Duplicação 

de Recursos 

Alinha várias 

dimensões de 

performance 

Permite medição 

integrada de 

indicadores  

Promove sinergias 

na adopção de 

acções de melhoria 

Tem impacto na redução da dispersão 
da supervisão e evita entropia de 
análise 

Permite o focus dos recursos em apenas 
uma ferramenta, optimizando a recolha de 
dados, gestão operacional, estruturação do 
feedback, definição de responsabilidades,… 

Possibilita a diminuição de custos, não só 
operacionais (de funcionamento de todos 
os sistemas), mas também estratégicos (de 
não agregação/envolvimento dos objectivos 
das diferentes dimensões da organização 

Promove a convergência de várias 
dimensões de supervisão, facilitando 
a tomada de decisões resultantes da 
análise cruzada de 
interdependências com impacto 
transversal no negócio. 

Envolve a participação de todo o 
organismo e permite a 
consciencialização em várias 
vertentes 

Promove a identificação de 
oportunidades de melhoria 
transversais alavancandas por 
sinergias resultantes da visão 
integrada 

Elimina a 

Sobreposição e 

Proliferação de 

Sistemas de 

Monitorização 

Reduz Custos 



2011 
2012 

2013 

Sustentabilidade 

As Ferramentas que temos…   

Lições Aprendidas! 

 
 

1 
2 

3 4 
5 
6 

Patrocínio e 

compromisso da 

gestão de topo  

Acompanhamento 

planeado da 

mudança  

Plano de 

superação dos 

constrangimentos  

Informáticos  

O que ainda não 

sabemos que pode 

acontecer 

Uma linguagem comum quanto aos 
conceitos  

Práticas de gestão uniformes na 
organização 

O papel da gestão de topo é fundamental! 

Este tipo de ferramentas deve ser 
apresentado como estratégico para a 
organização  

Participação de todos na implementação 

Capacidade de integrar as oportunidades de 
melhoria levantadas 

A importância de envolver os gestores 
intermédios e os colaboradores 

Possíveis incongruências do sistema 
devem, sempre que possível, serem 
planeadas para evitar o risco  

A introdução de novas formas de 
trabalho  devem ser acompanhadas 
por um plano de gestão de mudança 

Flexibilidade  e “muita paciência” para 
enfrentar todas as situações 
emergentes….nunca previstas 

A Equipa promotora do projecto deve 
ser RESILIENTE!!! 

Cultura e prática 

de  monitorização 

e avaliação  

fortemente 

consolidada  

Envolvimento 

de Todos 



O que podemos concluir…   

2011 
2012 

2013 

Sustentabilidade 

 
 

2007 2008 2009 2010 

Pedras no caminho? 
Guardo todas, um dia vou construir um castelo. 
 

Fernando Pessoa 


	Número do slide 1
	A SGMAI
	A SGMAI
	O Ponto de partida…
	A (re)definição do negócio
	A (re)definição do negócio
	O Caminho Percorrido… 
	O Caminho Percorrido… 
	Os Próximos Passos…  
	Os Próximos Passos…  
	Os Próximos Passos…  
	As Ferramentas que temos…  
	As Ferramentas que temos…  
	As Ferramentas que temos…  
	As Ferramentas que temos…  
	As Ferramentas que temos…  
	As Ferramentas que temos…  
	As Ferramentas que temos…  
	As Ferramentas que temos…  
	O que podemos concluir…  

