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Bem vindo.

Este é o ano de Portugal, a economia vai bem, a 
gestão se organizando e o país parece ter encon-
trado seu caminho na Europa. Nesta edição vamos 
conhecer o eSPap , o Centro de Serviços Partil-
hados do governo de Portugal, o qual foi estabe-
lecido como parte de uma reforma mais ampla do 
PREMAC (Redesenho Organizacional na Administ-
ração Pública Portuguesa) para a redução e racio-
nalização da despesa pública, bem como, melho-
ria da competitividade para Administração Pública.

No ensaio desta edição vamos passar por um 
breve entendimento da transparência e gestão 
por governos em todo o mundo e como o Ser-
viços Partilhados têm sido uma ferramenta im-
portante na construção e definição de pilares 
de sustentabilidade, governança, economia, 
eficiência e qualidade de serviços aos cidadãos.

Obrigado pela atenção e viva Portugal.

Carlos Magalhães

// Welcome.

This is the year of Portugal, the economy is going 
well, management is organizing and the country 
seems to have found its way in Europe. In this is-
sue, we will learn about eSPap, the Shared Services 
Center of the Government of Portugal, which was 
established as part of a broader reform of PREMAC 
(Organizational Redesign in Portuguese Public 
Administration) to reduce and rationalize public 
spending, Improvement of competitiveness for 
Public Administration.

In this edition’s essay we will go through a brief 
understanding of transparency and manage-
ment by governments around the world and 
how Shared Services have been an important 
tool in the construction and definition of sus-
tainability pillars, governance, economy, effi-
ciency and quality of services to citizens .

Thank you for your attention and long live Portugal.

Carlos Magalhães
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A eSPap foi estabelecida como parte de uma re-
forma mais ampla do PREMAC (Redesenho Orga-
nizacional na Administração Pública Portuguesa) 
para a redução e racionalização da despesa pública, 
bem como, melhoria da competitividade com o 
objetivo principal de implantação de Serviços Par-
tilhados para Administração Pública.

// eSPap was established as part of a broader 
reform PREMAC (Organizational Redesign in the 
Portuguese Public Administration) towards public 
expenditure reduction and rationalization as well as
competitiveness improvement with the main pur-
pose of shared services rollout for Public
Administration (PA). 

CASE
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A Empresa
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I. P. (eSPap), cuja criação foi concretizada 
através do Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de 14 de 
junho, tem por missão assegurar o desenvolvimento 
e a prestação de serviços partilhados no âmbito da 
Administração Pública, bem como conceber, gerir e 
avaliar o sistema nacional de compras e assegurar a 
gestão do Parque de Veículos do Estado, apoiando 
a definição de políticas estratégicas nas áreas das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) do 
Ministério das Finanças, garantindo o planeamento, 
conceção, execução e avaliação das iniciativas de 
informatização tecnológica dos respetivos serviços e 
organismos.

Missão
Assegurar a obtenção de ganhos de eficácia e eficiên-
cia, através da utilização racional de recursos públi-
cos comuns e da prestação de serviços partilhados, 
contribuindo para um Estado mais ágil e direcionado 
para o desenvolvimento sustentável do país.

Visão
Ser a opção de referência para a Administração 
Pública na utilização de recursos públicos comuns e 
na prestação de serviços partilhados.

Valores

- Responsabilidade 
   Social e Sustentabilidade
- Criação de valor 
   no Serviço Público
- Integridade
- Profissionalismo 
   e Competência
- Inovação

The Company 
The Entidade de Serviços Partilhados da Administra-
ção Pública [Public Administration Shared Services 
Entity], I. P. (eSPap), whose creation was implement-
ed through Decree-law No. 117- A/2012, dated June 
14, has as its mission to ensure the development 
and provision of shared services in Public Adminis-
tration, as well as to design, manage and evaluate 
the national purchasing system and ensure the man-
agement of the State Vehicle Fleet, supporting the 
definition of strategic policies in the areas of infor-
mation and communication technologies (ICT) of the 
Ministry of Finance, ensuring the planning, design, 
implementation and evaluation of the initiatives of 
technological automation of the respective services 
and bodies.

Mission
Ensure effectiveness and efficiency gains through the 
rational use of common public resources and the pro-
vision of shared services, contributing to a more agile 
State directed towards the sustainable development 
of the country.

Vision
To be the reference option for the Public Administra-
tion in the use of common public resources and in 
the provision of shared services.

Values

- Social Responsability 
   and Sustainability
- Value Creation 
   in the Public Service 
- Integrity
- Professionalism 
   and Competence
- Innovation
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Conselho Diretivo da eSPap

Francisco Jaime Quesado 
Presidente // Chairman

Economista e MBA pela Universidade do Porto, desem-
penhou ao longo de mais de 20 anos várias funções de 
gestão no setor privado (Grupo Amorim, AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, entre outros) e público (Gestor do 
POSC - Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, 
Administrador da Agência de Inovação, Administrador de Em-
presas no âmbito do Cluster da Defesa e Segurança, Mobili-
dade e Aeronáutica, entre outros).

Com formação superior também em Ciência Política e Estu-
dos Europeus, tem exercido atividade como docente em Uni-
versidades Públicas e Privadas.

Autor dos livros O NOVO CAPITAL e O MEU EXPRESSO, 
mantém uma intensa atividade de intervenção em conferên-
cias e seminários e colaboração com a imprensa.

//

Economist and MBA from the Porto University, for more 
than 20 years he has held various management positions 
in the private sector (Amorim Group, AEP – Associação 
Empresarial de Portugal, among others) and public sec-
tor (POSC Manager – Programa Operacional Sociedade 
do Conhecimento - Society Knowledge Operational Pro-
gramme -, Administrator of the Innovation Agency, Business 
Manager within the scope of the Cluster of Defense and Secu-
rity, Mobility and Aeronautics, among others).

Graduated also in Political Science and European Studies, he 
has been teaching in Public and Private Universities.

Author of the books O NOVO CAPITAL [New Capital] and O 
MEU EXPRESSO [My Express], he keeps an intense activity of 
intervention in conferences and workshops, and collaboration 
with the press.

eSPap Managing Board

César Pestana 
Vice-Presidente // Vice-President

Licenciado em Gestão (1993) e Mestre em Gestão e Estra-
tégia Industrial (1996) pelo Instituto Superior de Economia e 
Gestão da Universidade Lisboa (ISEG-UL).

Iniciou a sua carreira como Auditor Financeiro na Coopers & 
Lybrand. Posteriormente foi Consultor de Gestão e Gestor 
de Projetos na PriceWaterhouseCoopers e na Deloitte Con-
sulting. Desde 2000, integrou os quadros do Grupo Portugal 
Telecom e durante os últimos nove anos foi administrador na 
PT Compras S.A. e na PT Centro Corporativo S.A.. Anterior-
mente desempenhou funções na área de Planeamento Estra-
tégico e Gestão de Projetos de Sistemas de Informação na PT 
Comunicações, S.A..

É docente convidado na Porto Business School nas áreas de 
Gestão de Compras e Gestão de Projetos.

//

Graduated in Management (1993) and Master in Management 
and Industrial Strategy (1996) by the Superior Institute of Eco-
nomics and Management of the University of Lisbon (ISEG-
UL).

He started his career as Financial Controller at Coopers & Ly-
brand. Later he was a Management Consultant and Project 
Manager at PriceWaterhouseCoopers and at Deloitte Con-
sulting. Since 2000, he has been a member of Grupo Portugal 
Telecom and for the past nine years has been an administra-
tor at PT Compras S.A. and PT Centro Corporativo S.A. He 
previously held positions in Strategic Planning and Information 
Systems Project Management at PT Comunicações S.A.

He is a guest lecturer at Porto Business School in Purchasing 
Management and Project Management fields. 
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Conselho Diretivo da eSPap

Eugénio Antunes  
Vogal // Voting Member

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas (1993) 
e Mestre em Administração e Políticas Públicas (2004) pelo 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (IS-
CTE).

Iniciou a sua carreira na Administração Pública em 1990 na 
Direção Geral das Contribuições e Impostos (DGCI), pas-
sando em 1992 para o Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social (IGFSS). Desde 1994 é quadro da Inspeção-
Geral de Finanças (IGF), sendo dirigente a partir de 2002. De 
2007 a 2012 foi vogal do Conselho de Administração na Em-
presa de Gestão Partilhada de Recursos na Administração 
Pública, EPE (GeRAP) e de 2012 a 2014 foi vice-presidente 
do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública, I.P. (eSPap), sendo vogal da mesma 
entidade desde 2014.

É professor auxiliar convidado no ISCTE onde leciona no 
mestrado de Administração Pública, sendo ainda formador 
pontual na Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas (INA) e na Fundação para os Estudos e 
Formação Autárquica (CEFA) nos cursos de alta direção.

//

Degree in Business Organization and Management (1993) and 
Master in Administration and Public Policy (2004) by the Insti-
tuto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa  (ISCTE).

He began his career in Public Administration in 1990 at 
General Directorate of Taxes and Contributions (DGCI), 
and in 1992 he went to Institute for Financial Management 
of the Social Security - Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social - (IGFSS). Since 1994 he has been a 
member of the General Inspectorate of Finance (IGF) and 
has been manager since 2002. From 2007 to 2012 he was 
a voting member of the Board of Directors of Empresa de 
Gestão Partilhada de Recursos na Administração Pública 
[Shared Management of Resources in Public Administra-
tion Company], EPE (GeRAP) and from 2012 to 2014 he 
was Vice-president of the Managing Board of the Shared 
Services Entity of the Public Administration, I.P. (eSPap), 
being a voting member of the same entity since 2014.

Eugénio Antunes is a visiting assistant professor at ISCTE 
where he teaches in the Master of Public Administration. He is 
also an occasional teacher at the General Direction of Qualifi-
cation of Public Employees (INA) and at Fundação para os Es-
tudos e Formação Autárquica (CEFA) in senior management 
courses.

eSPap Managing Board

Carlos Gonçalves 
Vogal // Voting Member

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica (Eletrónica e Teleco-
municações), pelo Instituto Superior Técnico e em Engenharia 
Informática pela Universidade Nova de Lisboa.

Desde 1996 que exerce funções de alto dirigente da ad-
ministração pública sempre nas áreas das Tecnologias de 
Comunicação e Informação, nomeadamente: no Ministé-
rio da Administração Interna, como Subdiretor-Geral da 
Direção Geral de infraestruturas e equipamentos; no Ser-
viço de Estrangeiros e Fronteiras, como Diretor Nacional 
Adjunto; na Unidade das Tecnologias de Informação e 
Segurança, como Coordenador; no Ministério da Justiça, 
como Vogal da Direção do Instituto das Tecnologias de 
Informação na Justiça; na Direção-Geral dos Serviços de 
Informática, como Subdiretor Geral; e no Ministério da 
Economia, como Secretário-Geral Adjunto.

//

Graduated in Electrical Engineering (Electronics and Telecom-
munications) from the Instituto Superior Técnico and in Com-
puter Engineering from Universidade Nova de Lisboa.

Since 1996, he performs the duties of Senior Public Ad-
ministrator in the areas of Communication and Information 
Technologies, namely: in the Ministry of Internal Administra-
tion, as General Deputy Director of Infrastructures and Equip-
ment General Management; in the Foreign and Borders 
Service, as Deputy National Director; in the Information and 
Security Technologies Unit, as Coordinator; in the Ministry of 
Justice, as Director of the Institute of Information Technologies 
in Justice; in the General Directorate of Computer Services, as 
General Deputy Director; and at the Ministry of Economy, as 
Deputy General Secretary.
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Porque vocês resolveram criar 
o CSP na Empresa? 
No âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Ad-
ministração Central (PREMAC), foram implementa-
das diversas medidas com vista à racional e eficiente 
utilização de recursos públicos, bem como à redução 
da despesa pública, nas quais se inseriu a criação da 
Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I. P. (eSPap).

A eSPap foi criada em junho de 2012 e assumiu a 
missão e atribuições dos anteriores Instituto de In-
formática (II), Empresa de Gestão Partilhada de Re-
cursos da Administração Pública, E.P.E. (GeRAP) 
e Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E. 
(ANCP), extintos por fusão.

A fusão das atribuições do II, da GeRAP e da ANCP, 
na eSPap, teve como objetivo refundar e melhorar o 
desempenho das funções ligadas ao desenvolvimento 
e à gestão dos serviços partilhados na Administração 
Pública, agilizando a adoção de soluções e modelos 
de operação comuns e mais eficientes, nomeada-
mente nas áreas de gestão de recursos financeiros, 
humanos e de Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC), potenciando sinergias das valências até 
aqui dispersas pelas três entidades.

A criação da eSPap, integrada na administração indi-
reta do Estado, mantém o propósito de extensão do 
modelo de serviços partilhados a toda a Administra-
ção Pública, procurando assim uma alocação mais 
eficiente dos recursos existentes, bem como melho-
rias no plano da eficácia.

Why did you decide to set up 
the SSC in the Company? 
Under the Plan for the Reduction and Improvement 
of Central Administration (PREMAC), several mea-
sures were implemented towards the rational and 
efficient use of public resources, as well as to the 
reduction of public expenditure, which included the 
creation of the Shared Services Entity of the Public 
Administration, I.P. (eSPap).

eSPap was created in June 2012 and assumed the 
mission and assignments of the previous Instituto de 
Informática (II), Shared Management of Resources in 
Public Administration (GeRAP - Empresa de Gestão 
Partilhada de Recursos da Administração Pública 
-, E.P.E. (GeRAP) and National Public Procurement 
Agency (EPE), terminated by merger.

The merger of the assignments of II, GeRAP and 
ANCP in eSPap has the objective to refunding and 
improve the performance of functions related to the 
development and management of shared services in 
the Public Administration, speeding up the adoption 
of common and more efficient solutions and operating 
models, namely in the areas of financial, human re-
sources and Information and Communication Tech-
nologies (ICT) management, fostering synergies of 
the values scattered throughout the three entities.

The creation of eSPap, integrated in the indirect ad-
ministration of the State, maintains the purpose of 
extending the shared services model to the entire 
Public Administration, thus seeking a more efficient 
allocation of existing resources, as well as effective-
ness improvements.

Centro de Serviços Partilhados - Portugal
// Shared Services Center - Portugal
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A eSPap foi criada com o propósito de estender o 
modelo de serviços partilhados a toda a Administra-
ção Pública, procurando uma gestão mais eficaz e 
eficiente dos recursos públicos.

O modelo de prestação de serviços partilhados tem 
como principais objetivos:

• Assegurar a qualidade de execução de ser-
viços de forma mais eficaz e eficiente, supor-
tada pela:

• integração, otimização e normalização de 
processos, potenciadores das melhores práti-
cas;

• gestão mais eficaz e eficiente dos recursos 
públicos, em modo partilhado.

• Potenciar a redução de custos de funciona-
mento, através:

• do aproveitamento de soluções e capacidades 
de uso comum;

• da redução de esforço administrativo pro-
movida pela uniformização, integração e au-
tomatização de processos.

• Partilhar informação e disponibilizar às en-
tidades da Administração Pública ferramentas 
adequadas ao processo de tomada de decisão.

Para a prossecução da sua missão, a eSPap apre-
senta uma estrutura assente em seis áreas de atu-
ação:

eSPap was created with the purpose of extending 
the shared services model to the entire Public Ad-
ministration, seeking a more effective and efficient 
management of public resources.

The main purposes of the shared services model are:

• Ensure the quality of services performance in 
the most effective and efficient manner, sup-
ported by:

• integration, optimization and normalization of 
processes, enhancers of best practices;

• more effective and efficient management of 
public resources in shared mode.

• Enhance the reduction of operating costs by:

• utilization of common usage solutions and 
capabilities;

• reduction of the administrative effort pro-
moted by the standardization, integration and 
automation of processes.

• Share information and make available to the 
entities of the Public Administration adequate 
tools for the decision-making process.

To carry out its mission, eSPap presents a frame-
work based on six operating fields:

Quais os processos implementa-
dos hoje e quais as perspectivas 
de novos processos? // Wich are the current 

implemented processes and 
what are the perspectives 
of new processes?

CASE
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Finance Shared Services
Integration, normalization and good practices 
in financial and logistical processes by shared 
services in Public Administration.

The provision of Finance Shared Services aims the 
integration and normalization of processes, as well as 
the enhancement of good practices, contributing to 
the increased effectiveness and efficiency and con-
sequent cost savings in Public Administration ser-
vices.

The Finance Shared Services are supported in the 
Financial Resources Management in shared mode 
solution (GeRFiP) that integrates budget, financial, 
equity and logistics management, based on the Of-
ficial Public Accounting Plan (POCP).

Human Resources 
Shared Services
Integration, normalization and good practices in 
the management of human resources by shared 
services in Public Administration.

The purpose of Human Resources Shared Services 
is the integration and normalization of processes 
and the resulting application of laws, the provision of 
more and better information and the enhancement of 
good practices, contributing to increased efficiency 
and cost savings in Public administration services.

Shared Human Resources Services are supported in 
two solutions:

• Management of Human Resources in shared 
mode (GeRHuP), which integrates the human 
resources management processes.

• Integrated Management of Public Administra-
tion performance evaluation (GeADAP), which 
implements the Management and Performance 
Evaluation Integrated System in Public Adminis-
tration (SIADAP).

Public Procurement
Costs rationalization and simplification in the 
acquisition of cross-sectional goods and ser-
vices in Public Administration.

Serviços Partilhados 
de Finanças
Integração, normalização e boas práticas nos 
processos financeiros e logísticos pelos ser-
viços partilhados na Administração Pública.

A prestação de Serviços Partilhados de Finanças tem 
como objetivo a integração e normalização de pro-
cessos, bem como a potenciação de boas práticas, 
contribuindo para o aumento de eficácia e eficiência 
e consequente redução de custos nos serviços da 
Administração Pública.

Os Serviços Partilhados de Finanças são suportados 
na solução de Gestão de Recursos Financeiros em 
modo Partilhado (GeRFiP) que integra a gestão orça-
mental, financeira, patrimonial e logística, com base 
no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP).

Serviços Partilhados 
de Recursos Humanos
Integração, normalização e boas práticas na 
gestão de recursos humanos pelos serviços 
partilhados na Administração Pública.

A prestação de Serviços Partilhados de Recursos 
Humanos tem como objetivos a integração e nor-
malização de processos e consequente aplicação da 
legislação, a disponibilização de mais e melhor infor-
mação e a potenciação de boas práticas, contribuin-
do para o aumento de eficácia e eficiência e redução 
de custos nos serviços da Administração Pública.

Os Serviços Partilhados de Recursos Humanos são 
suportados em duas soluções:

• Gestão de Recursos Humanos em modo 
Partilhado (GeRHuP), que integra os proces-
sos de gestão de recursos humanos.

• Gestão Integrada da Avaliação do Desem-
penho da Administração Pública (GeADAP), 
que implementa o Sistema Integrado de Gestão 
e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública (SIADAP).

Compras Públicas
Racionalização de custos e simplificação da 
aquisição de bens e serviços transversais na 
Administração Pública.
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As Compras Públicas assumem um papel central na 
estratégia de redução da despesa pública, através da 
contratação centralizada de bens e serviços trans-
versais aos organismos da Administração Pública, 
potenciando sinergias e economias de escala.
No âmbito das Compras Públicas, são atribuições da 
eSPap:

• Gerir, avaliar e desenvolver o Sistema Nacio-
nal de Compras Públicas (SNCP).

• Criar e disponibilizar às entidades adquiren-
tes públicas instrumentos de contratação cen-
tralizada de bens e serviços.

• Definir, desenvolver e implementar estraté-
gias de compra e negociação para as catego-
rias de produtos e serviços cuja aquisição seja 
centralizada, preservando e incrementando os 
níveis de concorrência nos respetivos sectores 
de atividade.

• Coordenar e apoiar os organismos públicos 
na condução de procedimentos de contrata-
ção pública.

• Disponibilizar às entidades que integram o 
SNCP ferramentas tecnológicas de apoio à 
condução de procedimentos de contratação.

• Desenvolver e gerir um sistema de recolha 
de informação que permita a monitorização e 
avaliação do SNCP. 

Veículos do Estado
Gestão integrada do ciclo de vida do Parque de 
Veículos do Estado (PVE).

Os Serviços Partilhados de Veículos do Estado e 
Logística têm como objetivo a gestão centralizada 
da frota de veículos dos vários serviços e entidades 
utilizadores do PVE que integram a administração di-
reta e dos institutos públicos da administração indi-
reta do Estado.

No âmbito da gestão do Parque de Veículos do Es-
tado (PVE), são atribuições da eSPap:

• Definir, implementar e disponibilizar, às en-
tidades utilizadores do PVE, o Sistema de 
Gestão do PVE (SGPVE), que é um sistema 
único e integrado que reúne toda a informação 
da frota do Estado.

Public Procurement plays a core role in the strategy 
of reducing public spending, through the centralized 
contracting of cross-sectional goods and services 
to Public Administration bodies, fostering synergies 
and economies of scale.

In the scope of Public Procurement, the functions of 
eSPap are:

• Manage, evaluate and develop the National 
Public Procurement System (SNCP).

• Create and make available to public pur-
chasing entities instruments for centralized 
procurement of goods and services.

• Define, develop and implement purchas-
ing strategies for the products and services 
categories whose acquisition is centralized, 
preserving and increasing levels of competi-
tion in the respective sectors of activity.

• Coordinate and support public entities in 
conducting public procurement procedures.

• Provide SNCP entities with technological 
tools to support the conduct of contracting 
procedures.

• Develop and manage a collection of informa-
tion system that allows monitoring and evalua-
tion of SNCP.

State vehicles
Integrated management of the life cycle of the 
State Vehicle Fleet (PVE).

The objective of the State Vehicles and Logistics 
Shared Services is the centralized management of 
the vehicle fleet of the several services and users of 
PVE’s entities that integrate the direct administration 
and the public institutes of the indirect administration 
of the State.

In the scope of the PVE’s (State Vehicle Fleet) 
management, the following are duties of eSPap:

• Define, implement and make available to 
PVE users entities the PVE Management Sys-
tem (SGPVE), which is a unique and integrated 
system that gathers all information about the 
state’s fleet.
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• Gerir o PVE, assegurando a aquisição ou 
locação, afetação, manutenção, assistência, 
reparação, abate e alienação de veículos.

• Proceder ao reporte de indicadores relativos 
ao PVE, permitindo avaliar o nível de eficiência 
na gestão da frota do Estado.

• Promover o cumprimento das normas 
aplicáveis aos veículos que integram o PVE.

• Propor, ao membro do Governo da tutela, proje-
tos de regulamentação necessários à adequada 
gestão e utilização dos veículos que integram 
o PVE.

Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC)
Partilha de meios e recursos no desenvolvimento 
de sistemas de informação e na racionalização 
de infraestruturas TIC.

A eSPap assegura a prestação de serviços nas áreas 
do desenvolvimento e manutenção de soluções apli-
cacionais e da gestão de infraestruturas de tecnolo-
gias de informação e comunicação.

Os serviços prestados apresentam três áreas de atu-
ação principais:

• Gestão de ambientes tecnológicos, que as-
segura serviços de alojamento de infraestrutu-
ras e aplicações, bem como a disponibilização 
de facilidades de colaboração e partilha, inclu-
indo a gestão de redes e postos de trabalho, 
suporte técnico e monitorização da qualidade 
de serviço prestado.

• Desenvolvimento aplicacional, que disponibi-
liza e suporta o desenvolvimento de aplicações 
transversais a toda a Administração Pública, 
bem como aplicações de negócio específicas, 
prioritariamente endereçadas aos Organismos 
do Ministério das Finanças.

• Serviços Profissionais, que disponibilizam 
meios e conhecimento especializado em áreas 
técnicas, como a migração de Centros de Da-
dos ou consultoria técnica em vários domínios 
das Tecnologias de Informação e Comunica-
ção.

• Manage the PVE, ensuring the acquisition or 
lease, assignment, maintenance, assistance, 
repair, scrappage and disposal of vehicles.

• Proceed with the reporting of PVE indicators, 
enabling the evaluation of the level of efficiency 
in the management of the State fleet.

• Promote compliance with the regulations 
applicable to vehicles that integrate the PVE.

• Suggest to the member of the Government of 
the guardianship regulatory projects necessary 
for the proper management and use of vehicles 
that integrate the PVE.

Information and Communi-
cation Technologies (ICT)
Sharing of means and resources in the de-
velopment of information systems and in the 
rationalization of ICT infrastructures.

eSPap ensures the provision of services in the areas 
of development and maintenance of application so-
lutions and in the management of infrastructures of 
information and communication technologies.

The services provided have three main operating 
fields:

• Management of technological environments, 
which provides infrastructure and application 
of hosting services, as well as the provision of 
collaboration and sharing facilities, including 
network and workstation management, tech-
nical support and monitoring of the quality of 
provided services.

• Application development, which provides and 
supports the development of cross-sectional 
applications to the entire Public Administra-
tion, as well as specific business applications, 
primarily addressed to the Ministry of Finance.

• Professional Services, which provide means 
and expertise in technical areas, such as the 
migration of Data Centers or technical consult-
ing in various fields of Information and Com-
munication Technologies.
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Serviços Partilhados 
de PMO
Centro de excelência em Gestão de Portefólio e 
de Projetos (PPM) no ecossistema  público.

A eSPap disponibiliza Serviços Partilhados de 
Project Management Office (SP PMO) para o Setor 
Público, alicerçados tecnologicamente numa plata-
forma transversal de suporte à gestão estratégica 
e de projetos, disponibilizada em regime de SaaS 
(Software as a Service), visando o alinhamento estra-
tégico dos projetos, a otimização da sua execução e 
a maximização dos respetivos benefícios.

PMO Shared Services
Center of Excellence in Portfolio Management 
and Projects (PPM) in the public ecosystem.

The eSPap of fers Project Management Office 
Shared Services (SP PMO) to the Public Sector, 
technologically based on a cross-sectional platform to 
support strategic and project management, available 
in SaaS (Software as a Service), aimed at strategic 
alignment of projects, the optimization of its execution 
and the maximization of its benefits.

Conferência Anual de 
Serviços Partilhados - eSPap

// Shared Services 
Annual Conference - eSPap
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Os benefícios são distintos por área de atuação.

Serviços Partilhados 
de Finanças

• Adoção das melhores práticas, da normaliza-
ção de processos, procedimentos e da total 
compatibilidade com diretrizes, legislação e 
regulamentação para a gestão logística, orça-
mental, financeira e patrimonial do setor pú-
blico.

• Acesso a equipa com competências espe-
cializadas, nomeadamente em POCP (Plano 
Oficial de Contabilidade Pública).

• Qualidade e rigor da informação de gestão, 
potenciando o aumento da capacidade de 
análise e tomada de decisão, nomeadamente, 
pela implementação do POCP.

• Solução integrada e serviços que primam 
pelo rigor e qualidade.

• Redução de custos de licenciamento, ma-
nutenção e evolução dos sistemas.

• Numa perspetiva global, a adoção generaliza-
da dos Serviços Partilhados de Finanças na 
Administração Pública permite a obtenção 
atempada da informação financeira consoli-
dada dos organismos aderentes, melhorando 
significativamente a capacidade de monitoriza-
ção e controlo.

Benefits are different by performance area.

Finance Shared Services
• Adoption of best practices, normalization of 
processes, procedures and the complete com-
patibility with guidelines, laws and regulations 
for the logistics, budget, financial and equity 
management of the public sector.

• Access to the team with specialized skills, 
namely in POCP [Official Public Accounting 
Plan].

• Quality and accuracy of management infor-
mation, enhancing the capacity of analysis and 
decision making, namely by the implementa-
tion of the POCP.

• Integrated solution and services that excel in 
accuracy and quality.

• Reduction of licensing costs, maintenance 
and evolution of systems.

• On a global basis, the widespread adoption 
of Finance Shared Services in Public Adminis-
tration enables the consolidated financial in-
formation of the participating bodies to be 
obtained in a timely manner, significantly im-
proving monitoring and control capacity.

Quais os benefícios da implemen-
tação do CSP da empresa. Pode 
tangibilizar valores? // Which are the benefits of the company’s SSC 

implementation. Can you make the amounts 
more tangible?

CASE
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Serviços Partilhados 
de Recursos Humanos

• Aplicação uniforme da legislação, reduzindo 
e progressivamente eliminando as diferentes 
interpretações, numa solução inovadora e de 
acordo com as melhores práticas de gestão de 
recursos humanos.

• Acesso a mais e melhor informação sobre os 
trabalhadores e entidades, promovido pela in-
tegração de informação (centrada no conceito 
de pessoa), na partilha de informação e na ca-
pacidade de gerar diversos tipos de relatórios 
nominais ou agregados.

• Processos de negócio mais céleres e com-
pletos com a participação dos trabalhadores 
e dirigentes, em modo self-service, através do 
portal, disponível 24x7, com áreas de trabalho 
direcionadas às suas necessidades e com cir-
cuitos para descentralizar processos, potenci-
ando e agilizando as atividades de aprovação.

• Redução do esforço administrativo através 
da uniformização e descentralização dos pro-
cessos, na entrada única de dados, bem como 
da automatização de funcionalidades.

• Redução dos custos de posse das diversas 
soluções de gestão de recursos humanos na 
Administração Pública, inclusive na sua atu-
alização e evolução, quer do ponto de vista 
das alterações legislativas quer da adoção de 
melhores práticas.

Compras Públicas
Principais benefícios para as entidades adqui-
rentes:

• O procedimento de contratação é con-
sideravelmente mais rápido e mais simples, 
na medida em que a fase de qualificação dos 
fornecedores foi já assegurada pela eSPap 
(por exemplo, em diversos acordos quadro, o 
prazo mínimo para apresentação de propostas 
é de apenas cinco dias, qualquer que seja o 
valor do procedimento).

• Não se tratando de um concurso público 
nem de um ajuste direto, mas sim de um pro-
cedimento de consulta aos fornecedores (co-

Human Resources 
Shared Services

• Consistent application of laws, reducing and 
progressively eliminating different interpreta-
tions, in an innovative solution and in line with 
best human resources management practices.

• Access to more and better information on 
workers and entities, fostered by the integra-
tion of information (centered on the concept 
of person), the sharing of information and the 
ability to generate diverse types of nominal or 
aggregate reports.

• More rapid and complete business processes 
with the participation of employees and man-
agers, in a self-service mode, through the por-
tal, available 24x7, with working areas directed 
towards their needs and with circuits to decen-
tralize processes, enhancing and speeding up 
activities of approval.

• Reduction of administrative effort through 
the normalization and decentralization of pro-
cesses, in the single data entry, as well as the 
automation of functionalities.

• Reduction of the costs of ownership of the 
various human resources management solu-
tions in Public Administration, including their 
updating and evolution, both from the point 
of view of legislative amendments and the 
adoption of best practices.

Public Procurement
Main benefits for purchasing entities:

• The contracting procedure is considerably 
faster and simpler, to the extent the qualifica-
tion phase of suppliers has already been pro-
vided by eSPap (e.g., in several framework 
agreements, the minimum deadline for submis-
sion of proposals is only five days, regardless 
of the value of the procedure).

• In the absence of a public tender or a direct 
agreement, rather a procedure for consulting 
suppliers (co-contractors) under a framework 
agreement (procedure as provided under Ar-
ticle 259 of the Public Procurement Code), it 
is not necessary its publication in the Official 
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contratantes) ao abrigo de um acordo quadro 
(procedimento previsto no artigo 259.º do Có-
digo dos Contratos Públicos), não é necessária 
a sua publicação no Diário da República nem 
no Jornal Oficial da União Europeia, qualquer 
que seja o seu valor.

• Sem prejuízo do regime de autorização da 
despesa, o procedimento de contratação ao 
abrigo dos acordos quadro celebrados pela 
eSPap não tem limite de valor.

• Cada acordo quadro estabelece um conjun-
to de regras para a contratação, facilitando a 
elaboração das peças do procedimento (carta-
convite e/ou caderno de encargos).

• Para o lançamento de procedimentos ao 
abrigo dos acordos quadro, a eSPap disponibi-
liza uma Plataforma Eletrónica de Contratação, 
totalmente parametrizada e sem custos de uti-
lização.

Journal of the Republic or in the Official Journal 
of the European Union, regardless of its value.

• Without prejudice to the authorization of ex-
penditures, the contracting procedure under 
the framework agreements entered by eSPap 
has no threshold limit.

• Each framework agreement establishes a set 
of rules for contracting, easing up the prepa-
ration of the parts of the procedure (letter of 
invitation and / or set of specifications).

• For the launch of procedures under the frame-
work agreements, eSPap provides an Electronic 
Contracting Platform, fully configured and with-
out costs of use.

Conferência Anual de 
Serviços Partilhados - eSPap
// Shared Services 
Annual conference - eSPap
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Veículos do Estado
A gestão da frota do estado é suportada pelo 
Sistema de Gestão do Parque de Veículos do 
Estado (SGPVE) que, sendo um sistema único e 
integrado, permite:

• Assegurar o cumprimento das normas 
aplicáveis aos veículos que integram o Parque 
de Veículos do Estado (PVE).

• Proceder à recolha e controlo de dados rela-
tivos aos veículos que integram o PVE e à res-
petiva utilização.

• Proceder ao tratamento estatístico dos da-
dos e ao apuramento de indicadores de forma 
a aferir o nível de eficiência na gestão e utiliza-
ção de veículos.

O SGPVE é disponibilizado a todas as entidades 
e serviços utilizadores do PVE, podendo estes 
beneficiar das funcionalidades do sistema:

• Submissão de pedidos de aquisição de 
veículos novos ou de veículos apreendidos/
perdidos a favor do Estado.

• Submissão de pedidos de abate.

• Controlo da frota própria e/ou em regime 
de aluguer operacional de viaturas (AOV), 
através da atualização e consulta dos dados 
dos veículos: data de matrícula, consumos 
de combustível, emissões de CO2, chassis e 
outras características técnicas, manutenções, 
inspeções periódicas, sinistros, abates, resti-
tuições, afetações, transações efetuadas com 
o cartão de combustível, multas e dados finan-
ceiros da aquisição de veículos e dos contra-
tos de AOV.

• Comunicação de veículos apreendidos (en-
tidades autorizadas para comunicação de 
veículos tais como tribunais, polícias munici-
pais, forças policiais e câmaras municipais).

• Extração de relatórios de frota ativa, inativa, 
manutenções, sinistros, combustível e porta-
gens, desvio de quilometragem (AOV) e con-
tratos a terminar (AOV).

State vehicles
The management of the state fleet is supported 
by the State Vehicle Fleet Management System 
(SGPVE) which, being a single integrated sys-
tem, enables:

• Proceed compliance with the regulations 
applicable to vehicles that are part of the State 
Vehicle Fleet (PVE).

• Collect and control data on the vehicles that 
integrate the PVE and their use.

• Proceed with the statistical treatment of data 
and the determination of indicators to assess 
the level of efficiency in the management and 
use of vehicles.

The SGPVE is available to all the entities and 
services users of the PVE, which can benefit 
from the system features: 

• Submission of purchase orders for new ve-
hicles or seized/lost vehicles on behalf of the 
State.

• Submission of requests for disposal.

• Control of own fleet and/or vehicle rental 
(AOV) by updating and consulting vehicle 
data: date of registration, fuel consumption, 
CO2 emissions, chassis and other techni-
cal characteristics, maintenance, periodic 
inspections, claims, scrappage, refunds, as-
signments, transactions made with the fuel 
card, fines and financial data of vehicle acqui-
sition and AOV contracts.

• Communication of seized vehicles (entities 
authorized to communicate vehicles such as 
courts, municipal police, police forces and city 
councils).

• Preparation of reports of active and inactive 
fleet, maintenance, claims, fuel and tolls, mile-
age deviation (AOV) and contracts to be termi-
nated (AOV).
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Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (TIC)

• Acesso a um centro de competências espe-
cializado nas principais tecnologias de suporte 
ao desenvolvimento e exploração de sistemas 
de informação, com mais de 30 anos de ex-
periência na resposta às especificidades da 
Administração Pública.

• Utilização de um Centro de Processamen-
to de Dados de referência na Administração 
Pública, sujeito a processos de melhoria con-
tínua.

• Conhecimento claro sobre o custo dos ser-
viços TIC e potencial redução dos mesmos, 
decorrente da utilização partilhada de com-
petências e recursos tecnológicos.

Information and 
Communication 
Technologies (ICT)

• Access to a competence center specialized 
in the main support technologies to the de-
velopment and running of information systems, 
with more than 30 years of experience meetings 
the requirements of Public Administration.

• Use of a benchmark Data Processing Center 
in Public Administration, subject to continuous 
improvement processes.

• Clear knowledge on ICT services cost and 
its potential reduction thereto, resulting from 
the shared use of skills and technological re-
sources.



Serviços Partilhados 
de PMO
Benefícios da plataforma de gestão de proje-
tos:

• Centralização e consolidação 
   da informação de projeto.

• Boas práticas internacionais.

• Processos padronizados.

• Dashboards e KPI’s normalizados.

• Dados mantidos em data centers 
   públicos, em território nacional.

• Garantia de confidencialidade.

Benefícios da Solução de Suporte à Gestão Es-
tratégica:

• Suporte à produção do plano de atividades.

• Ligação automática entre a monitorização da 
   execução de projetos e a monitorização 
   estratégica (QUAR e Plano de Atividades).

• Sistematização da recolha dos restantes 
   indicadores de atividade.

• Suporte às reuniões de monitorização 
   estratégica.

• Suporte à produção do relatório de 
   atividades.

• Redução do esforço de reporte.

PMO Shared Services
Benefits of the project management platform:

• Centralization and consolidation 
   of project information.

• Good international practices.

• Stardardized processes.

• Stardardized Dashboards and KPI’s.

• Data maintained in public data centers, 
   in national territory.

• Guarantee of confidentiality.

Benefits of the Strategic Management Support 
Solution:

• Support for the production of the activity plan.

• Automatic link between project execution 
   monitoring and strategic monitoring 
   (QUAR and Activity Plan).

• Systematization of the collection of the 
   remaining indicators of activity.

• Support for strategic monitoring meetings.

• Support for the production of the activity 
   report.

• Reduction of reporting effort.
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eSPap em Números
// eSPap in Numbers
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Como foi o processo de im-
plantação, qual a duração 
do projeto? Quantos profis-
sionais possuem? 
A eSPap resultou da fusão de três entidades exis-
tentes, por este motivo o processo de implementa-
ção durou menos de um ano.

Atualmente possui cerca de 300 profissionais.

Como a tecnologia ajuda no 
dia-a-dia da operação? Quais 
as ferramentas que utiliza?
A eSPap partilha as soluções de gestão que desen-
volve com as entidades da Administração Pública. 
Utiliza soluções informáticas próprias que desen-
volve para a gestão da entidade, com vista à nor-
malização e automatização dos processos.

Alguns exemplos de ferramentas desenvolvi-
das e utilizadas:

• Solução de Gestão de Recursos Financeiros 
em modo Partilhado (GeRFiP);

• Solução de Gestão de Recursos Humanos 
em modo Partilhado (GeRHuP);

• Solução de Gestão integrada da Avaliação 
do Desempenho da Administração Pública 
(GeADAP);

• Catálogo Nacional de Compras Públicas 
(CNCP);

• Sistema de Gestão do Parque de Veículos do 
Estado (SGPVE);

• Sistema de Recolha e Validação de Informa-
ção (SRVI);

How was the implementation 
process, how long does the 
project take? How many pro-
fessionals are involved?
eSPap resulted from the merger of three existing 
entities, therefore the implementation process took 
less than a year.

Currently it has about 300 professionals.

How does technology assist 
in the day by day of opera-
tions? What tools does it use?
eSPap shares the management solutions it develops 
with Public Administration entities. It uses its own 
ICT solutions that it develops for the management of 
the entity, seeking the stardardization and automa-
tion of processes.

Some examples of tools developed and used:

• Finance Shared Management Solution 
(GeRFiP);

• Human Resources Shared Management So-
lution (GeRHuP);

• Integrated Management Solution for the Per-
formance Evaluation of Public Administration 
(GeADAP);

• National Catalog of Public Purchases 
(CNCP);

• State Fleet Management System (SGPVE);

• Information Collection and Validation System 
(SRVI).
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Qual a mudança cultural ob-
servada com a criação do 
CSP no ambiente da empre-
sa?
A criação da eSPap teve o objetivo de criação de um 
CSP para a Administração Pública, logo a cultura da 
empresa foi construída com base neste modelo.

Qual a efetividade do SLA, in-
dicadores de desempenho / 
precificação no processo de 
governança e relacionamen-
to com o cliente e o CSP?
Em todas as áreas de atuação/negócio os serviços 
são contratualizados com os clientes e em cujo con-
trato se definem os SLA’s a cumprir e os papeis e 
responsabilidade da eSPap e dos Clientes.

A eSPap pauta a sua atuação pelo cumprimento dos 
níveis de serviço e mantém uma relação de proximi-
dade e colaboração com todos os clientes.

Anualmente são realizados inquéritos que visam 
avaliar a satisfação dos clientes e recolher sugestões 
de melhoria, que são incorporadas nos processos 
de negócio.

What cultural change was 
observed in the company en-
vironment with the creation 
of SSC?
The creation of the eSPap aimed at creating a SSC 
for Public Administration, therefore the company cul-
ture was built based on this model.

What is the SLA effective-
ness, and what are the perfor-
mance / pricing  indicators in 
the governance process and 
relationship with the cus-
tomer and SSC?
In all areas of operation / business the services 
are contracted with the clients and on whose con-
tract the SLAs are defined and so are the roles 
and responsibilities of eSPap and the Customers.

eSPap guides its performance by meeting service 
levels and maintains a close relationship and collabo-
ration with all clients.

Annually, surveys are conducted to evaluate cus-
tomer satisfaction and collect suggestions for im-
provement that are incorporated into business pro-
cesses.

Reunião Geral da Equipa eSPap // eSPap team global meeting
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Qual a sua visão sobre o pa-
pel do CSP no processo de 
crescimento e futuro da em-
presa?
O crescimento e o futuro da eSPap, enquanto CSP 
de serviços transversais para a Administração Públi-
ca portuguesa, com vista ao aumento de eficácia e 
eficiência, passa por três eixos de atuação:

• Abrangência do modelo, através do reforço da 
prestação de Serviços Partilhados de Finanças, 
Recursos Humanos, TIC e PMO. No domínio 
das Compras Públicas e do Parque de Veículos 
do Estado, pretende-se o reforço da centraliza-
ção, sempre que tal represente maior eficiência, 
como é caso dos instrumentos de contratação 
pública, das aquisições centralizadas ou da 
centralização da gestão de frota;

• Adequação dos instrumentos, promovendo a 
consolidação e desenvolvimento contínuo das 
soluções disponibilizadas;

• Abrangência do universo, promovendo a ex-
pansão progressiva dos serviços prestados a 
um maior universo de organismos na Adminis-
tração Pública, na medida em que as soluções 
de serviços partilhados se justificam essencial-
mente pela escala. 

Os objetivos foram 
atingidos?
Ao longo dos cinco anos de atuação da eSPap os 
objetivos têm sido atingidos, apesar do contexto de 
restrição orçamental na Administração Pública por-
tuguesa.

How do you see the role of the 
SSC in the growth process 
and future of the company?
The growth and the future of eSPap, as SSC of 
cross-sectional services for the Portuguese Public 
Administration, with a view to increasing effectiveness 
and efficiency, pass through three lines of action:

• Scope of the model, through the reinforce-
ment of the provision of Finance, Human Re-
sources, ICT and PMO Shared Services. In the 
Public Procurement and State Vehicle Fleet 
field, it is intended to strengthen centralization, 
whenever this represents greater efficiency, as 
in the case of public procurement instruments, 
centralized purchases or centralization of fleet 
management;

• Adjustment of instruments, fostering the 
consolidation and continuous development of 
available solutions;

• Scope of the universe, fostering the progres-
sive expansion of services provided to a wider 
universe of public administration bodies, to the 
extent that shared services solutions are es-
sentially justified by scale. 

Have the objectives 
been achieved?
Throughout the five years of eSPap operation, the 
objectives have been achieved, despite the context 
of budget constraint in the Portuguese Public Ad-
ministration.
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ENSAIO

Carlos Magalhães 
(carlos.magalhaes@xcellence.com.br)
 
Carlos Magalhães é Sócio-Diretor 
da Xcellence & CO. - Assessoria 
Empresarial e CAP Magalhães 
- Serviços Empresariais.

// Carlos Magalhães is managing partner of 
Xcellence & CO. - Assessoria Empresarial 
and CAP Magalhães - Serviços Empresariais.

Por uma 
nova Gestão 
Pública

// ESSAY

// A new Public 
Management
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Um movimento de modernização da gestão públi-
ca está em curso em todo o mundo. Vemos já a al-
gum tempo uma revolução silenciosa, que vem se 
expandindo com mais vigor nos últimos 37 anos, 
por todos os continentes.

As mudanças variam de um país para outro. De 
um modo geral, visam transformar modelos buro-
cráticos, centrados em regras e departamentos, 
em sistemas que buscam a satisfação do cidadão-
usuário e orientam-se para o compromisso com 
resultados na sociedade.

// A modernization changeover on public management 
is under way across the world. We have seen for some 
time a silent revolution, which has been expanding 
more vigorously over the last 37 years on all five con-
tinents.

The changes vary from country to country. In general, 
they aim to turn bureaucratic models centered on 
rules and departments into systems that seek the 
satisfaction of the citizen-user and are guided by the 
commitment to results to society.



A evolução 
da Administração Pública

Em um contexto bem semelhante ao de qualquer outro 
tipo de organização, o Governo tem uma estrutura que 
muda ao longo do tempo conforme seja necessário para 
adequar-se à nova realidade na qual está inserido.

Desde que as sociedades passaram a se estruturar 
em Estados, passou a existir a necessidade de algum 
tipo de organização sobre os Governos para que os 
interesses comuns pudessem ser defendidos de forma 
ordeira, sem que interesses pessoais se sobressaíssem 
aos interesses públicos e atentando para a necessidade 
de não haver abusos por parte daqueles que detinham o 
poder sobre os recursos públicos.

Com o surgimento do capitalismo e da democracia, 
tornou-se necessária uma distinção clara entre bens pú-
blicos e bens privados, culminando no aparecimento do 
Modelo Burocrático.

O modelo de administração burocrática se originou na 
Europa no século XIX, a partir de uma maior difusão da 
democracia. Tratava de proteger o patrimônio público 
contra a privatização do Estado através de uma maior 
profissionalização da administração pública. Dessa 
evolução surgem dois conceitos importantes:

•	Democracia	 é	 o	 instrumento	 político	 que	
protege os direitos civis contra a tirania, que 
assegura os direitos sociais contra a explo-
ração	e	que	afirma	os	direitos	públicos.

•	Burocracia	 -	 sua	 origem”	 é	 um	 termo	
híbrido, composto pelo francês, bureau 
(escritório) e pelo grego, krátos (poder ou 
regra), significando uma instituição ad-
ministrativa que seria exercida por fun-
cionários de escritórios - os princípios de 
um serviço público profissional, e de um 
sistema administrativo impessoal, formal 
e racional.
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The evolution 
of Public Administration

In a context very similar to that of any other type of orga-
nization, the Government holds a structure that changes 
over time as needed to fit the new reality in which it is 
inserted.

Since societies began to be structured in states, there 
was a need for some kind of organization on govern-
ments so that common interests could be advocated in 
an orderly manner, without personal interests standing 
out to the public interests and attending to the neces-
sity of avoid abuse by those who held power over public 
resources. 

With the rise of capitalism and democracy, a clear dis-
tinction between public goods and private goods be-
came necessary, culminating in the advent of the Bu-
reaucratic Model.

The bureaucratic administration model originated in Eu-
rope in the nineteenth century, due to a greater diffusion 
of the democracy. It sought to protect public assets 
against the privatization of the state through a greater 
professionalization of public administration. Two impor-
tant concepts emerge from this evolution: 

• Democracy is the political instrument that 
protects civil rights against tyranny, which 
ensures social rights against exploitation 
and	affirms	public	rights.

•	Bureaucracy	 -	 its	 origin	 is	 a	 hybrid	 term,	
consisting	of	the	French	bureau	(office)	and	
the Greek krátos (power or rule), meaning 
an administrative institution that would be 
exercised	by	office	workers	−	the	principles	
of a professional public service and an im-
personal, formal and rational administrative 
system.
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O modelo burocrático surgiu na tentativa de com-
bater práticas de corrupção e nepotismo.  No en-
tanto, novas formas de apropriação privada de uma 
fatia do patrimônio público continuaram a existir:

•	Empresários	 continuavam	 a	 obter	 subsí-
dios desnecessários e asseguravam para si 
benefícios especiais, muito maiores do que 
está disposta a reconhecer;

•	Os	 funcionários	 públicos	 eram	 muitas	
vezes	 ineficientes	 no	 trabalho,	 ou	 simples-
mente não trabalhavam, mas se mantinham 
protegidos por leis ou costumes que lhes ga-
rantem a estabilidade no emprego e, de for-
ma espúria, trazer benefícios para si através 
usufruto do patrimônio público.

Ou seja, a burocracia tornou-se beneficiária de privilé-
gios e convivia com excesso de quadros. A isso, soma-
se a total ineficiência do Estado em tratar das questões 
sociais, em ter agilidade nas suas ações, fornecer ser-
viços públicos de qualidade, etc.

A urgência de uma nova perspectiva de uma administra-
ção voltada para o atendimento do cidadão deve trazer 
como resultado um Estado mais eficiente, que neces-
sariamente busca parcerias na sociedade civil para dar 
conta das demandas que estão surgindo. Ou seja, um 
modelo de administração pública que implemente pro-
gramas voltados para a melhoria da qualidade dos ser-
viços públicos.

The bureaucratic model emerged from an attempt 
to combat practices of corruption and nepotism. 
However, new forms of private appropriation of a 
share of the public patrimony continued to exist:

•	Businessmen	continued	to	obtain	unneces-
sary subsidies and secured for themselves 
special	 benefits,	 far	 greater	 than	 they	 are	
willing to recognize;

•	 Public	 officials	 were	 often	 inefficient	 at	
work, or simply did not work, but remained 
protected by laws or practices that guarantee 
them employment stability and, in a spurious 
way,	 bring	 benefits	 to	 themselves	 through	
the use of public patrimony. 

That is, the bureaucracy became privileged and lived with 
too many cadres. Added to this is the total inefficiency of 
the State in dealing with social issues, in having agility in 
its actions, in providing qualitative public services, and 
so on.

The urgency of a new perspective of an administration 
focused on citizen service must result in a more efficient 
State, which necessarily seeks partnerships in civil soci-
ety to meet the emerging demands. That is, a model of 
public administration that implements programs aimed 
at improving the quality of public services.

DEMOCRACIA
+ BUROCRACIA

// Democracy
+ Bureaucracy



Algumas mudanças na relação humana, social 
e econômica deram origem a mudança na forma 
como as nações se relacionam:

a) Globalização

A crescente integração da sociedade mundial e o funcio-
namento de atividades vitais em tempo real têm alterado 
de forma substancial as relações sociais e econômicas 
no mundo. A globalização, entre outras coisas, aboliu 
fronteiras econômicas, internacionalizou o capital, uni-
ficou mercados, hábitos e comportamentos, permitiu 
a redistribuição geográfica dos processos produtivos, 
além de aumentar a competição entre países.

A globalização está tornando os Estados-Nação mais 
interdependentes e reforçando os mercados de bens e 
serviços, de capitais e de tecnologias. Antes desta in-
tegração os Estados tinham como um de seus objeti-
vos fundamentais proteger as respectivas economias da 
competição internacional. Agora, seu novo papel é o de 
facilitador para que a economia nacional se torne inter-
nacionalmente competitiva.

b) Revolução tecnológica

As áreas de comunicação e informação, principalmente, 
evoluíram de forma surpreendente, reorganizou as em-
presas e os processos de trabalho, produziu importantes 
inovações nas mais diversas áreas da existência humana 
e simplificou o processo de comunicação global.

A possibilidade de dar agilidade ao processo com o uso 
de ferramentas integradas e com sistemas de informa-
ção operando em tempo real, tornou-se um pré-requisi-
to para as organizações públicas.
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Some changes in the human, social, and economic 
relationship have given rise to a change in the way 
nations relate therewith:

a) Globalization

The increasing integration of global society and the 
functioning of vital activities in real time have substan-
tially altered social and economic relations all over the 
world. Globalization, among other things, abolished 
economic frontiers, internationalized capital, unified 
markets, habits and behaviors, allowed geographic 
redistribution of productive processes, and increased 
competition among countries.

Globalization is making Nation-States more interde-
pendent and strengthening markets for goods and 
services, capital and technologies. Prior to this inte-
gration, States had as one of their core objectives to 
protect their economies from international competi-
tion. Now its new role is to facilitate the national econo-
my to become internationally competitive.

b) Technological revolution

The areas of communication and information, in particu-
lar, have evolved surprisingly, reorganized companies 
and work processes, produced important innovations in 
the most diverse areas of human existence, and simpli-
fied the overall communication process. 

The ability to streamline the process with the use of inte-
grated tools and real-time information systems has be-
come a prerequisite for public organizations.



c) Crise contemporânea

O impacto das mudanças causadas pela globalização 
coloca questões relativas às necessidades de incorpo-
ração de novos papéis e de abandono de outro, pro-
vocando um novo paradigma da gestão pública, com 
vistas a atender às demandas da sociedade civil com 
mais eficiência, rapidez e baixo custo.

Com menos recursos, mais déficits e menos poder, o 
Estado precisava encontrar uma saída para enfrentar a 
situação, e tornar o aparato governamental mais ágil e 
mais flexível, tanto na sua dinâmica interna como em sua 
capacidade de adaptação às mudanças externas. 

O movimento denominado New Public Management 
(NPM), que pode ser traduzido como Nova Gestão 
Pública (NGP) ou, Administração Pública Gerencial  ou, 
ainda, Nova Administração Pública, surgiu em uma ten-
tativa de reforçar o conceito de cidadania; reforçar va-
lores da coisa pública nos servidores (eficácia, eficiência 
e ética); reconhecer novos direitos como garantia dos 
cidadãos; ter como  horizonte a satisfação do cidadão 
(simplificação, redução de tempos, melhoria da quali-
dade do atendimento); focar na universalidade e igual-
dade; incrementar a qualidade e  a  quantidade de ser-
viços; fazer uma clara delimitação da externalização dos 
serviços (admitindo, por exemplo, as privatizações, mas 
a partir de uma prévia discussão  sobre o que é, e o que 
não é papel do Estado).

c) Contemporary crisis

The impact of the changes brought about by globaliza-
tion poses questions regarding the need to incorporate 
new roles and abandonment of others, provoking a new 
paradigm of public management, in order to meet the 
demands of civil society more efficiently, quickly and at 
low cost.

With fewer resources, more deficits and less power, the 
state needed to find a way out of the situation, and make 
the government apparatus more agile and more flexible, 
both in its internal dynamics and in its ability to adapt to 
external changes. 

The New Public Management (NPM) movement emerged 
in an attempt to reinforce the concept of citizenship; to 
reinforce values of the public affairs to officials (effective-
ness, efficiency and ethics); to recognize new rights as a 
guarantee for citizens; to have citizenship satisfaction as 
a horizon (simplification, time reduction, improvement of 
the quality service); to focus on universality and equality; 
to increase quality and quantity of services; to make clear 
the delimitation of the outsourcing of services (assuming, 
for example, privatization, but after a discussion about 
what is, and what is not the role of the State). 
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De forma resumida, os princípios que norteiam 
a Nova Gestão Pública podem ser agrupados 
da seguinte forma:

Foco no atendimento 
ao Cidadão

Para direcionar a abordagem deste ensaio, o foco se 
traduz em enxergar os cidadãos como clientes dos ser-
viços prestados e, como tal, há uma preocupação com a 
eficácia e a qualidade do que está sendo “pago” ou seja 
a contrapartida do tributo pago. Neste momento, com 
uma grande influência de modelos de mercado como 
a qualidade total o lema é “fazer melhor” e justificando 
contribuições financeiras impostas pelo controle e pela 
expectativa da entrega de resultados mínimos exigidos.

Foco em Resultados

A realidade contemporânea exige um modelo de plane-
jamento de longo prazo moldado para atender aos 
princípios da sustentabilidade ampla e da governança, 
levando em consideração os condicionantes sociais, 
econômicos, políticos e ambientais do desenvolvimento 
do país e na transparência como   instituições   públicas   
e   privadas   e   segmentos   representativos da socie-
dade civil avaliam o seu direcionamento.

Ressalta-se que em uma gestão orientada para resulta-
dos deve-se estabelecer metas claras, factíveis e men-
suráveis além do seu prazo de realização.

Trabalho em Rede 
ou Compartilhada

Uma das características marcantes da Nova Gestão 
Pública é a intensificação do uso de tecnologias de infor-
mação. A sua evolução agilizou os processos como um 
todo. A tomada de decisões se torna mais assertiva com 
o aumento das informações necessárias disponibiliza-
das em um sistema único e de fácil utilização. A troca de 
informações entre os setores internos e com a própria 

Briefly,	the	principles	guiding	the	New	Public	
Management can be grouped as follows:

Focus on Citizen Service

To direct the approach of this essay, the focus is to see 
citizens as clients of the services provided and, as such, 
there is a concern with the effectiveness and quality of 
what is being “paid”, i.e., the counterpart of the tax paid. 
At this moment, with a major influence of market models 
such as total quality, the motto is “to do better”, justifying 
financial contributions imposed by the control and by the 
expectation of delivery of minimum results required.

Focus on Results

Contemporary reality requires a long-term planning 
model shaped to meet the principles of broad sus-
tainability and governance, considering the social, 
economic, political and environmental constraints of 
the country’s development and transparency as public 
and private institutions and representative segments 
of civil society assess their direction. 

It should be emphasized that in a results-oriented 
management, clear, feasible and measurable targets 
must be established besides the deadline.

Network or Shared Work

One of the hallmarks of the New Public Management 
is the intensification of the use of information technolo-
gies. Its evolution has streamlined the processes as a 
whole. Decision making becomes more assertive by in-
creasing the necessary information made available in a 
single, user-friendly system. The exchange of information 
between the internal sectors and with society itself is fa-
cilitated and, consequently, becomes more transparent. 
Networking also means integration among sectors within 
the State, acting to reduce bureaucracy in the contact 
among those responsible for projects.
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sociedade é facilitada e, consequentemente, se torna 
mais transparente. O trabalho em rede significa também 
a integração entre os setores dentro do próprio Estado, 
atuando para diminuir a burocracia no contato entre os 
responsáveis pelos projetos.

Após mais de 30 anos de experiência do conceito de 
gestão através de serviços compartilhados no setor 
privado, os governos de todo o mundo estão adotando, 
expandindo e amadurecendo em suas implementações 
de serviços compartilhados, e os ganhos obtidos indi-
cam que essa tendência continuará. Vários países já 
apresentam experiências de serviços compartilhados no 
setor público desde a década de 1980, enquanto outros 
começaram sua jornada a partir dos anos 2000.

A consolidação dos serviços corporativos em um centro 
de serviços compartilhados administrado pelo Serviço 
Público, possibilita maior padronização, eficiência, poder 
de compra, qualidade de serviço, automação e controle. 
A mudança para serviços compartilhados é benéfica, 
também, por permitir que as organizações concentrem 
seus recursos em atividades focadas no cidadão e no 
resultado entregue, enquanto como Administrador o es-
tado se responsabiliza pelo desenvolvimento do país no 
ambiente global e economicamente competitivo.

After more than 30 years of management concept ex-
perience through shared services in the private sector, 
governments around the world are adopting, expanding 
and maturing in their shared services implementations, 
and the gains achieved indicate that this trend will con-
tinue. Several countries have had experiences of shared 
services in the public sector since the 1980s, while others 
have begun their journey from the 2000s. 

The consolidation of corporate services in a shared ser-
vices center managed by the Public Service enables 
greater standardization, efficiency, purchasing power, 
quality of service, automation and control. The shift to 
shared services is also beneficial because it allows or-
ganizations to focus their resources on citizen-focused 
activities and delivered results, while as the Administrator 
the State takes responsibility for the country’s development 
in the global and economically competitive environment.



Cases Internacionais

A crise econômica global, a recessão e os déficits pres-
sionaram organizações do setor público em todo o mun-
do a buscarem eficiência de processos e economia de 
custos através de modelos como serviços compartil-
hados; agendas de reforma mais amplas forneceram o 
mandato e o impulso necessário para estabelecer es-
truturas de apoio para iniciativas de serviços compar-
tilhados e, sem dúvida, levaram a uma maior economia 
de custos e eficiência.

O impulso para a mudança entre os países é geralmente 
o mesmo – a crise econômica global, recessão, déficits, 
os cidadãos esperando mais por menos e uma agenda 
de reforma mais ampla.

No entanto apesar das particularidades de cada 
país,	pode-se	identificar	alguns	elementos	comuns	
que	modificaram	a	forma	como	estava	estruturada	
a administração pública:

• Melhoria da eficiência dos serviços públicos 
  gerando recuperação da capacidade financeira;
• Eliminação da natureza burocrática dos 
  procedimentos, permitindo maior flexibilidade, 
  autonomia e automação;
• Fortalecimento de mecanismos de orçamento 
  e controle das ações do Estado, como 
  planejamento estratégico;
• Desenvolvimento do servidor público, através 
  de treinamentos e valorização da criatividade,
  inovação e flexibilidade.
• Simplificação dos processos e 
  compartilhamento em Centros de Serviços 
  especializados para os vários órgãos de uma 
  administração pública eliminando a redundância 
  e a complexidade da operação e maior 
  agilidade e confiança do serviço prestado 
  ao cidadão. 

Os princípios da Nova Gestão Pública foram adotados 
da forma como convinha às particularidades dos países 
onde foram aplicados, porém, se mantiveram alinhados 
à metodologia e preceitos básicos do modelo.
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International Cases

The global economic crisis, recession and deficits have 
pressured public sector organizations around the world 
to pursue process efficiency and cost savings through 
models such as shared services; broader reform agen-
das provided the mandate and momentum needed to 
establish support structures for shared services initia-
tives and undoubtedly led to greater cost and efficiency 
savings.

The urge for change among countries is generally the 
same − the global economic crisis, recession, deficits, 
citizens expecting more for less, and a broader reform 
agenda.

However, despite the peculiarities of each country, 
some	common	elements	that	modified	the	way	the	
public administration was structured can be identi-
fied:

• Improvement of the efficiency of public services 
   by generating financial capacity recovery;
• Elimination of the bureaucratic nature of 
   procedures, allowing greater flexibility, 
   autonomy and automation;
• Strengthening of mechanisms for budgeting, 
   and control of State actions, such 
   as strategic planning;
• Development of the public official through 
   trainings, and valuing creativity, innovation 
   and flexibility.
• Simplification of processes and sharing in 
   Specialized Services Centers for the various 
   bodies of a public administration, eliminating 
   duplications and the complexity of the operation, 
   and a greater readiness and reliability on 
   the service rendered to the citizen. 

The principles of the New Public Management were 
adopted in the way that it would fit to particularities of the 
countries where they were applied, but they remained 
in line with the methodology and basic precepts of the 
model.
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A seguir, apresentam-se experiências importantes 
da Nova Gestão Pública em alguns países que se 
destacaram pelo seu pioneirismo:

Reino Unido

As experiências ligadas à aplicação dos conceitos da 
Nova Gestão Pública surgiram no Reino Unido, que foi o 
primeiro país a desenvolvê-las e adotá-las.  As mudan-
ças se iniciaram a partir da necessidade de aumentar 
a eficiência do funcionalismo público devido, principal-
mente, à falta de preparo gerencial e falta de contato da 
burocracia com as comunidades. Tornava-se necessário 
uma maior profissionalização dos servidores públicos.

As principais reformas foram iniciadas em 1979, no 
período de Margareth Thatcher e visaram, num primeiro 
momento, a redução dos gastos públicos através de 
privatizações e enxugamento dos quadros institucionais.

Após a Gershon Efficiency Review, em 2004, o Gover-
no do Reino Unido tentou obter economias de custos 
e melhorar a padronização através de vários meios, 
incluindo serviços compartilhados. Até 2011, foram 
estabelecidos oito centros de serviços compartilha-
dos, fornecendo serviços de Finanças, RH, Compras 
e de Folha de Pagamento. Em 2011, o Governo in-
troduziu uma nova visão, a “Next Generation Shared 
Services Program” (Próxima Geração do Programa de 
Serviços Compartilhados), para impulsionar a eficiên-
cia e racionalizar os prestadores de serviços.

Os serviços são agora fornecidos a partir de cinco cen-
tros de serviços compartilhados por uma combinação 
de prestadores de serviços do setor público e do setor 
privado, os ISSs – Independent Shared Service Centres 
cujos pilares são:

• Redução de custos dos serviços;
• Buscar excelência através de foco 
   e profissionalização nos serviços; e,
• Aumentar a eficiência operacional.

The following are important experiences of the 
New Public Management in some countries that 
stood out for their pioneering:

United Kingdom

Experiences related to the application of the New Public 
Management concepts emerged in the United Kingdom, 
which was the first country to develop and adopt such 
concept. The changes started from the need to enhance 
the efficiency of the public service, mainly due to the lack 
of management training and lack of contact of the bu-
reaucracy with the communities. Greater professionaliza-
tion of public officials became necessary.

The main reforms began in 1979 during the Margaret 
Thatcher government and initially aimed at reducing 
public spending through privatizations and downsizing 
of institutional frameworks.

Following the Gershon Efficiency Review in 2004, the UK 
Government attempted to achieve cost savings and im-
proved standardization through various means, including 
shared services. By 2011, eight shared services centers 
were set up, providing Finance, HR, Procurement and 
Payroll services. In 2011, the Government introduced a 
new vision, the “Next Generation Shared Services Pro-
gram” to boost efficiency and rationalize service provid-
ers. 

Services are now provided from five service centers 
shared by a combination of public sector and private 
sector service providers, the ISSs − Independent Shared 
Services Centers whose pillars are: 

• Savings in service costs;
• Seek excellence through focus 
   and professionalization in services; and,
• Enhance operational efficiency.
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Australia

A Austrália foi o país que talvez tenha encontrado de 
forma mais inteligente o equilíbrio entre foco no ci-
dadão, valorização das pessoas e fortalecimento do 
setor privado (contratualização de serviços). A ex-
periência recente começa no início dos anos 80, com 
o governo trabalhista Hawke, com processo reformista 
amplo embora moderado e poucas iniciativas típicas do 
New Public Management.

Tinha como objetivos principais: uma administração 
mais sensível e responsável perante os políticos eleitos; 
o aumento da eficiência e da eficácia dos serviços; a 
equidade no acesso ao emprego público; o aperfeiçoa-
mento do sistema de proteção aos direitos funcionais.

O modelo australiano de administração pública con-
templa dois níveis. Os ministérios, com estrutura bas-
tante enxuta, são responsáveis apenas pela formulação 
das políticas setoriais e as agências, que concentram 
a grande maioria dos servidores públicos, ficam com a 
responsabilidade pela execução dos portfólios e pela 
busca dos resultados. 

Em 2010, o Governo Australiano racionalizou os siste-
mas financeiros, consolidando agências em grupos com 
um sistema e fez parcerias com empresas privadas para 
a entrega dos serviços e o governo passou a monitorá-
los através de seu desempenho e metas de entrega. Es-
tes grupos de serviços compartilhados acumulam vários 
graus de sucesso e economias, e hoje alguns grupos 
são mais maduros do que outros.

Australia

Australia was perhaps the smartest country to find the 
balance between focusing on the citizen, valuing peo-
ple and strengthening the private sector (contracting 
services). Recent experience begins in the early 1980s 
with the Hawke Labor government, with a broad but 
moderate reform process and few typical New Public 
Management initiatives.

Its main objectives were: a more responsive and ac-
countable administration towards elected politicians; 
increasing the efficiency and effectiveness of services; 
equity in access to public employment; the improvement 
of the system of protection of employment rights.

The Australian model of public administration com-
prises two levels. Ministries, with a very lean structure, 
are responsible only for the formulation of sectoral 
policies, and the agencies, which concentrate the vast 
majority of public officials, are responsible for the 
execution of portfolios and the strive for results. 

In 2010, the Australian Government rationalized finan-
cial systems, consolidated agencies into groups with a 
system, and partnered with private companies to deliver 
the services, and the government began to monitor them 
through their performance and delivery targets. These 
shared services groups accumulate varying degrees of 
success and savings, and today some groups are more 
mature than others.
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Estados Unidos

O período do governo de Ronald Reagan foi carac-
terizado pela adesão ao programa liberal de Marga-
reth Thatcher, introduzindo iniciativas de desregula-
mentação, descentralização e mudanças no padrão 
de intervenção do governo federal, seguindo orienta-
ções de austeridade fiscal.

A jornada do Governo dos Estados Unidos para serviços 
compartilhados começou na década de 1980, por meio 
do Escritório de Gestão e Orçamento, na tentativa de 
diminuir o número de sistemas duplicados e passar para 
um processamento administrativo mais eletrônico. E-
Payroll, que consolidou 26 sistemas de Folha de Paga-
mento diferentes, tornando -se operacional em 2002. 

Vários governos estaduais também implementaram ser-
viços compartilhados, com destaque para os estados 
da Pensilvânia e Nova Jersey.

United States

The Ronald Reagan government was marked by its 
adherence to Margaret Thatcher’s liberal program, in-
troducing initiatives of deregulation, decentralization, 
and changes in the federal government’s pattern of 
intervention, following fiscal austerity guidelines.

The United States Government’s shared services journey 
began in the 1980s through the Office of Management 
and Budget in an attempt to reduce the number of dupli-
cate systems and move to more electronic administrative 
processing. E-Payroll, which consolidated 26 different 
payroll systems, became operational in 2002. 

Several state governments also implemented shared 
services, most notably the states of Pennsylvania and 
New Jersey.
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Lições Aprendidas

A revitalização da administração pública passa, ne-
cessariamente, por um processo de amadurecimento 
político e social, no qual a participação da sociedade, 
a transparência e a ética são desafios que farão parte 
da agenda política dos próximos anos, pois só assim 
as propostas de reformas poderão contribuir para a 
construção da cidadania. Algumas lições aprendidas 
têm sido registradas:

1. Abordagem da Participação, Comunicação 
e Envolvimento

Um mandato não é suficiente para sustentar opera-
ções de serviços compartilhados ao longo do tempo 
– o que se requer são comunicações efetivas e con-
tínuas, governança clara e mecanismos estruturados 
de feedback, apoio político e profissionalização dos 
funcionários em todos os níveis da organização do 
Centro de Serviço; a maneira mais eficaz para manter 
o envolvimento é desenvolver um modelo  em parce-
ria com empresas privadas numa visão convincente 
que integre os serviços compartilhados em programas 
com reconhecida eficiência e credibilidade.

2. Rastreamento de Benefícios

Há oportunidade para os governos desenvolverem um 
conjunto de indicadores-chave de desempenho e um 
processo formal para monitorar e relatar os benefícios e 
resultados dos centros de serviços compartilhados.

Há a necessidade de se estabelecer uma prática pa-
drão, que é desenvolver processos formais para o 
acompanhamento, monitoramento e publicação dos 
benefícios após a implementação.

Lessons Learned

The revitalization of public administration necessarily in-
volves a process of political and social maturity, in which 
the participation of society, transparency and ethics are 
challenges that will be part of the political agenda of the 
coming years, since only then can reform proposals con-
tribute to the construction of citizenship. Some lessons 
learned have been recorded:

1. Participation, Communication, 
and Commitment Approach

A mandate is not enough to sustain shared services 
operations over time − what is required is effective and 
continuous communications, clear governance, and 
structured mechanisms for feedback, political support 
and employee training at all levels of the Service Center 
organization; the most effective way to stay engaged is 
to develop a model in partnership with private compa-
nies in a compelling vision that integrates shared services 
into programs with recognized efficiency and credibility.

2.	Benefit	Tracking

There is opportunity for governments to develop a set 
of key performance indicators and a formal process to 
monitor and report the benefits and outcomes of shared 
services centers.

There is a need to establish a standard practice, which 
is to develop formal processes for the monitoring and 
publication of benefits after implementation.
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3. Tecnologia como força motora para ganhos 
de	escala,	eficiência,	automação	e	redução	
dos custos

Certamente, o uso correto e extensivo da tecnologia da 
informação trará agilidade ao serviço público. Deve-se, 
porém, criar mecanismos de controle e monitoramento 
para garantir a segurança, transparência e conformi-
dade com leis e garantir a equidade dos serviços para 
qualquer cidadão.

Os caminhos foram dados, têm sido trilhados e têm 
apresentado resultados satisfatórios. Vários países 
como os apresentados, além de outros como Ca-
nadá, Dinamarca, Irlanda, Finlândia, Portugal (Case 
desta edição) e até mais timidamente o Brasil apre-
sentam experiências de crescente benefícios com 
seus modelos implantados. Cabe então, aos gover-
nos dedicação para que as mudanças necessárias 
ocorram e, desta forma, que o processo de moderniza-
ção da gestão pública seja de fato uma conquista para 
os cidadãos e para as nações.

3. Technology as a driving force for gains 
in	scale,	efficiency,	automation	and	cost	cutting

Of course, the correct and extensive use of information 
technology will bring agility to the public service. How-
ever, control and monitoring mechanisms should be cre-
ated to ensure security, transparency and compliance 
with laws and to guarantee the equity of services for any 
citizen.

The paths have been given, have been traced and have 
yielded satisfactory results. Several countries such as 
those presented, in addition to others such as Canada, 
Denmark, Ireland, Finland, Portugal (Case of this edi-
tion) and even more timidly Brazil present experiences 
of increasing benefits with their implemented models. It 
is then up to the governments to see that the neces-
sary changes take place and, in this way, the process of 
modernizing public management is indeed an achieve-
ment for the citizens and nations.




