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Resumo 

 

Este trabalho teve como propósito apoiar o Gabinete de Estudos, Planeamento e Controlo de 

Gestão na definição e estruturação dos processos organizacionais e dos respetivos 

procedimentos de suporte do Departamento de Marketing e Comunicação da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto, com o objetivo de agregar valor à Instituição e a todas as partes 

envolvidas por meio da uniformização dos mesmos. 

Para a concretização deste objetivo, foi seguida e utilizada uma metodologia de forma a 

garantir a uniformização dos processos. Essa metodologia é descrita no decorrer desta 

dissertação e consiste no trabalho sistemático de levantamento, modelação, documentação e 

validação dos processos levantados. 

Deste projeto, resultou o mapeamento e descrição de procedimento dos processos de negócio 

tendo sido elaborado o respetivo Manual de Procedimentos referente a cada área de negócio 

do DMC que servirá de garantia a práticas únicas e standards de funcionamento no respetivo 

departamento. 
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Abstract 

 

This work aimed to support the Office of Studies, Planning and Management Control in 

defining and structuring the organizational processes and the corresponding support 

procedures of the Santa Casa da Misericórdia do Porto’s Communication and Marketing 

Department, with the goal of adding value to the institution and to all parties involved with 

processes standardization. 

To achieve this goal, it was used and implemented a methodology to ensure the processes 

standardization. This methodology is described during this dissertation and it is the systematic 

work of surveying, modeling, documentation and validation of business processes.  

This project resulted in the mapping and description of the business processes procedures and 

it has been drawn up the appropriate procedures manual for each DMC business area that will 

guarantee the unique practices and operational standards in the corresponding department. 
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1 Introdução  

Durante os últimos 25 anos, as organizações tem vindo a sofrer transformações/mudanças 

tornando-se cada vez mais complexas. As empresas, instituições e sociedade interagem de 

forma constante integrando-se numa economia global. A globalização trouxe assim 

implicações estratégicas quer para as organizações, quer para as sociedades, obrigando 

aquelas a implementar mudanças nas suas estruturas, processos e outros aspetos 

organizacionais (Segatto, Pádua, & Martinelli, 2014). 

O desafio que se coloca para os gestores é a sobrevivência num ambiente turbulento e 

complexo, preparando-se para um futuro imprevisível. Neste sentido, torna-se premente tomar 

decisões que envolvem problemas complicados e difíceis de resolver. É então necessário, 

adotar métodos de gestão que permitam às organizações crescer e aumentar a sua 

competitividade e capacidade de criação de valor. É aqui que entra a Gestão de Processos de 

Negócio (em inglês Business Process Management e referida como BPM). 

 BPM é um tema amplamente discutido nas últimas décadas, sendo uma área com impacto 

significante para as organizações e/ou instituições e uma via para alcançar rápidas mudanças e 

competitividade. BPM foi então o tema que deu origem ao projeto de dissertação, do qual 

resultou esta tese de mestrado. O projeto surge não só como um requisito obrigatório para 

concluir o mestrado, mas também como uma oportunidade de aplicar e partilhar 

conhecimentos adquiridos durante o curso e, em simultâneo adquirir novas competências, 

novos métodos de trabalho e conhecimentos próprios da equipa do contexto de trabalho. 

O trabalho foi realizado durante os cinco meses do projeto no âmbito do Mestrado em 

Engenharia de Serviços e Gestão da Faculdade da Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP), desenvolvido no Gabinete de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão (GEPCG) 

da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), a organização acolhedora. 

Pretendeu-se com este projeto prestar apoio ao GEPCG na definição dos processos e 

respetivos procedimentos de suporte do Departamento de Marketing e Comunicação (DMC) 

da Instituição, com a finalidade de agregar valor à Instituição, aos seus colaboradores e, 

consequentemente aos seus clientes e/ou utentes por meio da uniformização de todos os 

processos.  

Convém referir que, sendo a gestão de processos um dos objetivos da SCMP, este trabalho 

contempla apenas a fase inicial (nível conceptual) da BPM. Assim, foram identificados nesta 

fase os processos de negócios internos da Instituição, nomeadamente do DMC, e os respetivos 

business process owners através da realização de entrevistas com os colaboradores do 

departamento, como também foi efetuada a modelação de todos os processos identificados. 

1.1 Contextualização – Santa Casa da Misericórdia do Porto  

Fundada a 14 de março de 1499 na cidade do Porto por recomendação régia de D. Manuel I, a 

Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP) iniciou a sua atividade como uma Instituição de 

solidariedade social particular integrada no movimento secular das Santas Casas da 

Misericórdia. A carta que D. Manuel I escreveu aos homens bons e governantes da cidade do 

Porto para que se organizassem, foi determinante e fundamental para a fundação da Santa 

Casa da Misericórdia do Porto.   
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Originalmente conhecida por Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia do Porto, a Santa 

Casa da Misericórdia do Porto ou simplesmente Misericórdia do Porto, define-se como uma 

instituição de caridade e assistência social, de fins filantrópicos e de utilidade pública sendo 

integrada na ordem jurídica canónica da Igreja Católica. Trata-se de uma associação de fiéis 

que surgiu com o objetivo de satisfazer as carências sociais e de praticar atos de culto 

católico, servindo os mais desfavorecidos dando cumprimento às 14 Obras de Misericórdia. 

Na ótica assistencial, exerce ação direta no apoio à população sénior, saúde, deficiência, 

pobreza e exclusão social, habitação, cultura, ensino, formação profissional e lazer. 

A SCMP é considerada de entre todas as Misericórdias do país, a segunda mais antiga e 

também a mais importante pela sua história, pela quantidade de utentes e pelo valioso 

património, numerosos estabelecimentos que foi recebendo ao longo dos anos da sua 

existência de muitos benfeitores que legaram os seus bens à instituição.  

Atualmente, a SCMP tem um papel ativo e determinante na resposta às necessidades sociais 

da região assentando a sua ação nas seguintes áreas: Intervenção Social, Saúde, Ensino 

Especial, Educação, Cultura, Culto, Ambiente e Projetos Especiais. Neste sentido, a SCMP 

desenvolve iniciativas para reforçar a sua presença nacional na economia atual e novas 

oportunidades em áreas centrais como a inovação social e empreendedorismo de forma a dar 

respostas aos problemas sociais que vão surgindo e que abrangem toda a sociedade.  

Tendo em conta a sua formação canónica, a Santa Casa da Misericórdia do Porto rege-se pelo 

Compromisso celebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferência 

Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio de 2011 (designado por Compromisso 

CEP/UMP) ou de documento bilateral que o substitua, o qual consubstancia o Decreto Geral 

Interpretativo da Conferência Episcopal Portuguesa, da mesma data1 (SCMP, 2015).  

Estrutura Organizacional da SCMP 

A SCMP, devido às suas áreas de intervenção e número de estabelecimentos, possui uma 

estrutura organizacional complexa.  

Atualmente podemos classificar a SCMP como uma organização de estrutura de base 

funcional, onde os indivíduos são agrupados em unidades organizacionais de acordo com a 

função que desempenham (Shtub & Karni, 2010). Isto significa que os responsáveis pela 

comunicação da estratégia da Instituição estão no Departamento de Marketing e 

Comunicação, os responsáveis pelas compras estão no Departamento de Gestão 

Administrativa e do Património e por aí adiante.  

Numa grande organização como é o caso da SCMP, cada área é subdividida em grupos 

menores para facilitar uma melhor coordenação e gestão. Assim, tendo por base o 

organograma funcional atual da SCMP, no topo da hierarquia estão os órgãos sociais (corpos 

gerentes) onde se integram a Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Definitório. Ainda 

como elementos da gestão de topo e intermédia constam o Gabinete Religioso e do Culto, o 

Gabinete do Provedor, a Comissão Executiva, o Conselho de Gestão Saúde e a Comissão de 

Auditoria.  

                                                 

1 Informação constante no Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia do Porto, disponível 

em www.scmp.pt. 
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A seguir à gestão de topo, podemos observar a divisão dos serviços e/ou áreas da SCMP em 

dois grandes grupos: os Serviços Partilhados e Corporativos/Departamentos Centrais e as 

Unidades Operacionais.    

Os Serviços Partilhados e Corporativos/Departamentos Centrais estão divididos em quatro 

serviços distintos, nomeadamente (1) de suporte, (2) de apoio à gestão, (3) de gestão e (4) de 

fiscalização. Por sua vez, os quatro serviços agrupam departamentos e gabinetes de acordo 

com as suas competências, vejamos: o grupo (1) integra o Departamento de Contabilidade e 

Finanças (DCF); o Departamento de Gestão Administrativa e do Património (DGAP); o 

Departamento de Recursos Humanos e de Formação Profissional (DRHFP); Departamento de 

Sistemas de Informação (DSI) e o Departamento de Marketing e Comunicação (DMC); o 

grupo (2) inclui o Gabinete de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão (GEPCG), o 

Gabinete do Ambiente e Qualidade (GAQ) e o Gabinete de Assuntos Jurídicos e Contencioso 

(GAJC); o grupo (3) agrega o Departamento de Atividades Culturais (DAC) e o 

Departamento de Intervenção Social (DIS); o grupo (4) abarca exclusivamente o 

Departamento de Auditoria Interna (DAI). 

As Unidades Operacionais (UOs) são, de acordo com informação constante no Estatuto 

Orgânico da SCMP, um conjunto de estruturas humanas, logísticas e organizacionais afetas 

a atividades específicas de natureza sócio caritativa, desenvolvidas pela Misericórdia do 

Porto para cumprimento da sua missão estatutária instaladas fora da sua sede.  

As UOs estão divididas em 7 grandes áreas, designadamente a Área da Cultura, Área Social, 

da Mulher e Juventude, Áreas da Saúde, Área do Ensino Especial, Área do Desenvolvimento 

Agrícola, Bem-estar e Ambiente e a Área da Justiça. Cada área tem associado pelo menos um 

ou mais estabelecimento ou estrutura.  
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Figura 1: Organograma Funcional da SCMP 
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O Gabinete de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão (GEPCG) 

O Gabinete de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão (no início deste projeto, Gabinete 

de Engenharia Organizacional) é relativamente recente dentro da estrutura organizacional da 

SCMP mas tem vindo a adquirir um papel fundamental prestando apoio nas áreas de 

engenharia organizacional, controlo de gestão, estudos de mercado e oportunidades, parcerias 

e protocolos entre outras competências da SCMP.  

Atualmente, o GEPCG assegura a implementação das melhores práticas nas áreas de gestão 

de projetos e gestão de processos (área em que incidiu este projeto), bem como visa a 

implementação do modelo de desempenho organizacional e de controlo de gestão da SCMP.  

Os objetivos do GEPCG vão mais além, visando ainda a promoção do planeamento 

estratégico através da elaboração de estudos de prospeção de mercado e novas oportunidades 

de intervenção/atuação, bem como o desenvolvimento dos respetivos estudos de viabilidade. 

Por último e não menos importante, o GEPCG é responsável pela gestão transversal do 

portefólio de protocolos e parcerias da Instituição, promovendo assim uma cultura de 

melhoria contínua fundamental para atingir os objetivos gerais da modernização 

administrativa que passam pelo aumento da eficácia e eficiência dos processos, resultando 

numa maior produtividade e redução de custos, contribuindo, assim, para a sustentabilidade 

da Instituição.  

1.2 Descrição do Problema  

Os processos do DMC estão num estado ad hoc (inicial) – curva da maturidade - dado haver 

pouca ou nenhuma compreensão e definição sobre os processos interfuncionais ponta a ponta 

e baixa visibilidade sobre os meios para entregar valor para o cliente.  

Para se atingir os objetivos estratégicos definidos para a área da Modernização Administrativa 

e Sistemas de Informação da SCMP, particularmente responder à necessidade de aumentar a 

eficácia e eficiência dos processos para gerar mais produtividade, reduzir custos e criar valor, 

foram desenvolvidas ações que visam a uniformização dos processos, procedimentos e 

tratamento de informação gerados pelos diferentes serviços, departamentos e gabinetes da 

SCMP.  

Um olhar mais atento para os processos do DMC revela uma prática comum de trabalho com 

normas e métodos muito próprios, não existindo padrões organizacionais uniformes. Este 

modo de atuação pode levar a algumas perdas no processo que precisam de ser eliminadas 

para obter uma maior satisfação por parte de todos os stakeholders. 

Existindo já alguns processos documentados do DMC, houve a necessidade de dar 

continuidade ao trabalho já realizado em projeto anterior, efetuando o levantamento de outros 

processos e possíveis melhorias nos processos já documentados.  

 

1.3 Objetivos do Projeto  

Este trabalho teve como objetivo apoiar o GEPCG na definição e estruturação dos processos 

organizacionais e dos respetivos procedimentos de suporte do DMC da SCMP com o objetivo 

de agregar valor à Instituição e a todas as partes envolvidas por meio da uniformização dos 

mesmos. 
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Pretende-se garantir a documentação dos processos como também, obter uma maior satisfação 

por parte de todos os stakeholders. Serão ainda elaborados todos os fluxogramas dos 

processos do DMC que serão depois revistos pelo GEPCG, de forma a garantir que os 

mesmos se adequam à respetiva atividade ou se necessitam de ser revistos e também garantir 

a documentação de todos os fluxogramas em procedimentos específicos. 

Deste projeto irá resultar um manual de procedimentos referente a cada área de negócio do 

DMC que servirá de garantia a práticas únicas e standards de funcionamento no respetivo 

departamento. 

1.4 Desenvolvimento do Projeto  

A execução do projeto teve como base o Manual de Procedimentos do Gabinete de 

Engenharia Organizacional, elaborado pela equipa do GEPCG (antes designado por GEO - 

Gabinete de Engenharia Organizacional) que adotou as boas práticas definidas no PMBOK 

Guide – 5th Edition (Project Management Boby of Knowledge) e as adaptaram à realidade da 

Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

Para cumprir com os objetivos propostos, o projeto obedeceu às seguintes fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do projeto foram realizadas várias reuniões das quais resultou o levantamento de 

informação para a elaboração de fluxogramas e procedimentos operacionais padrão das 

principais atividades. Para cada reunião realizada, foi elaborada a respetiva ata contendo os 

pontos mais importantes debatidos e/ou recolhidos durante as sessões.  

 

 

1.5 Organização do relatório 

Esta tese de mestrado obedece às regras definidas no modelo da dissertação do MESG 

seguindo a estrutura proposta. 

Figura 2: Fases do Projeto 
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Assim, este documento está estruturado em seis pontos onde se pretende abordar todas as 

áreas de intervenção e estudo deste trabalho. A estrutura deste documento será apresentada de 

acordo com os seguintes pontos: 

 No capítulo 1 - Introdução – é efetivada a contextualização do projeto, apresentando a 

SCMP e uma descrição da sua estrutura organizacional. É também realizada uma 

breve apresentação do GEPCG. Neste ponto são ainda referidos a descrição do 

problema, os objetivos do Projeto, o desenvolvimento do Projeto (método através do 

qual se concretizou este projeto e organização do relatório, onde são descritos de 

forma resumida os pontos deste relatório. 

 O capítulo 2 - Enquadramento Teórico - apresenta as abordagens BPR, BPM, algumas 

definições importantes, os princípios para uma boa gestão de processos de negócio e 

uma síntese sobre modelação de processos tendo por base a pesquisa bibliográfica 

efetuada. 

 O capítulo 3 – Metodologia - contém uma pequena descrição da Framework BPM 

CBOK 3.0, a caracterização do problema onde é referido, de forma sucinta, o 

problema que deu origem a este projeto, bem como é feita uma apresentação do DMC. 

São também apresentadas com algum detalhe todas as fases do projeto seguidas para a 

concretização deste trabalho. 

 No capítulo 4 apresentam-se os resultados deste projeto, expondo exemplos concretos 

do trabalho executado.  

 No capítulo 5 são apresentadas as conclusões e perspetivas de trabalho futuro tendo 

por base todo o trabalho desenvolvido.  
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2 Enquadramento Teórico 

Na revisão de literatura realizada para fundamentar o trabalho desenvolvido durante este 

projeto, foram consultados artigos de autores e anos diferentes. Neste ponto, serão abordados 

a origem do BPM, algumas definições dos conceitos processos de negócio e gestão de 

processos de negócio, bem como serão analisados os diferentes pontos de vista da adoção da 

gestão de processos elaboradas a partir da pesquisa e levantamento bibliográfico.  

Nestes próximos anos a única constante nas empresas será o fator 

mudança. 

Robert Waterman 

Nas últimas três décadas, assistimos a profundas alterações no mercado de trabalho. As 

tecnologias de informação e comunicação trouxeram mudanças para as regras do negócio. As 

melhores práticas de negócio definidas pela economia industrial, precisam de ser adaptadas 

e/ou inovadas para acompanharem as exigências da conjuntura atual. Nestas circunstâncias, e 

tendo em conta o clima económico que presenciamos, as organizações estão a reunir esforços 

para melhorar a eficiência operacional de forma a lidar com as mudanças de mercado e com o 

aumento da pressão competitiva. Para se dotarem de eficiência operacional, as organizações 

necessitam de adotar abordagens proactivas para controlar e gerir os seus processos de forma 

eficaz. Existem diferentes abordagens que dão resposta a esta necessidade, tais como: 

Reengenharia Processos de Negócios (BPR); Otimização Processos de Negócio (BPO); 

Modelação de Negócios; Gestão de Processos de Negócio (BPM), ou Business Process 

Orientation (BPO) apenas para nomear algumas. 

O foco do enquadramento teórico será em apenas duas abordagens, nomeadamente a 

Reengenharia Processos de Negócios (BPR) e a Gestão de Processos de Negócio (BPM), com 

especial destaque para esta última. A escolha destas abordagens prende-se pelo fato de ambas 

contribuírem para a agregação de valor da organização. BPR por ter surgido primeiro que a 

BPM, existindo ainda muitas organizações que optam por implementar esta abordagem para 

obter grandes mudanças, principalmente como resultado dos esforços da organização de 

forma a agilizar os processos de precisão, realizar uma melhor tomada de decisão e alcançar 

maior competitividade. BPM por ser mais flexível, concentrando-se em um ou mais processos 

de cada vez, podendo resultar na sua automatização tornando-os simples. 

2.1 Abordagem BPR  

A Reengenharia Processos de Negócios (em inglês, Business Process Reengineering 

referenciada pela sigla BPR) envolve mudanças nas estruturas e nos processos dentro das 

organizações. BPR é considerada uma ferramenta de gestão, em que os processos de negócios 

são examinados e redesenhados para melhorar a eficiência de custo e eficácia de serviço dos 

negócios (Abdolvand, Albadvi, & Ferdowsi, 2008). 

De acordo com os autores, a BPR trouxe desenvolvimentos para as relações inter-

organizacionais e aumentos significativos para os negócios. Nesta abordagem, as tecnologias 

da informação desempenham um papel importante, pois proporcionam automação de 

processos, permitindo a execução do trabalho em locais diferentes, trazendo flexibilidade e 
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mais rapidez no serviço. Contudo, os autores apontam para uma integração dispendiosa e 

demorada sendo uma operação também arriscada. A implementação de abordagens BPR tem 

sido considerada como um projetos arriscado, pois envolve alterações radicais em três áreas 

fundamentais das organizações: recursos humanos, processos e tecnologia. Abdolvand et al. 

(2008) apresentam indicadores de prontidão, utilizando fatores críticos de sucesso e de 

fracasso que as organizações deverão considerar antes de iniciar um projeto BPR. Os autores 

classificam os fatores críticos de sucesso em cinco grupos a que chamam de indicadores de 

prontidão positivos e classificam os fatores de insucesso em apenas um grupo ao qual 

apelidam de indicador de prontidão negativo.  

Os indicadores de prontidão positivos são: 

1. Liderança igualitária;  

2. Ambiente de trabalho colaborativo;  

3. Comprometimento da alta direção; 

4. Gestão de suporte; 

5. Uso de tecnologia da informação.  

Indicador de prontidão negativo: 

1. Resistência à mudança 

Relativamente ao indicador de prontidão positivo liderança igualitária, o envolvimento dos 

trabalhadores, a comunicação e a natureza da liderança são pontos-chave para os gestores das 

organizações. Para conduzir à mudança, os gestores de topo devem guiar-se pelos seguintes 

princípios: partilhar a sua visão com os funcionários para que estes se tornem mais ágeis; 

proporcionar aos seus funcionários canais de comunicação; melhorar a sua capacidade de 

compreender o outro (comunicação aberta); capacitar os funcionários; estabelecer a confiança 

inter e intra-organizacional.  

O ambiente de trabalho colaborativo é outro fator crítico para o sucesso de projetos de 

BPR. Os funcionários devem trabalhar juntos no mesmo departamento/organização e, ao 

mesmo tempo, interagir amigavelmente uns com os outros. Deve ser promovida a confiança 

entre os funcionários devendo a gestão de topo reconhecer o papel dos seus funcionários. Há 

uma maior probabilidade de melhorar o desempenho organizacional quando existe um 

ambiente cooperativo com uma interação amigável e onde os funcionários trabalham em 

equipa.  

Comprometimento da alta direção consiste na definição de forma clara da estratégia da 

organização para implementar um projeto BPR. Cabe à gestão de topo determinar a direção 

estratégica da empresa devendo ter um conhecimento claro sobre a situação atual da 

organização e algum conhecimento sobre projetos de BPR. A estratégia deve ser comunicada 

aos funcionários pela gestão de topo a fim de motivar e controlar a equipa do projeto BPR.  

A gestão de suporte refere-se ao papel fundamental que os recursos humanos desempenham 

no processo de melhoria dentro de uma organização. Num projeto de reengenharia, é 

necessário redesenhar a arquitetura dos recursos humanos para apoiar no compartilhamento de 

informações e na tomada de decisão. É também aconselhável acompanhar os funcionários no 

período de transição para o novo ambiente de trabalho. Num projeto de BPR as tecnologias da 

informação (TI) são introduzidas como um componente crítico, sendo considerada como parte 

integrante do BPR.  
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O uso de tecnologia da informação de forma eficaz num projeto BPR, dita o sucesso do 

mesmo. TI abrange as áreas de hardware, sistemas de informação e comunicação e fornecem 

as informações necessárias aos indivíduos.  

Como único grupo de indicador de prontidão negativo, a resistência à mudança, num projeto 

de BPR a mudança é sempre difundida, sendo um “ingrediente” ao qual o ser humano se 

opõe. Esta é a barreira mais comum do BPR que prejudica o seu sucesso. Algumas das causas 

que justificam este fator negativo passam pelo futuro incerto iniciado pela aplicação de BPR, 

onde se inclui a perda de emprego, perda de autoridade e aumento de ansiedade (Abdolvand 

et al., 2008).  

Na opinião dos autores, a medição de cada um dos fatores críticos de sucesso e falha pode 

auxiliar as organizações a verificar se estão preparadas ou não para iniciar a execução de um 

projeto BPR e assim garantir o seu sucesso. 

2.2 Abordagem BPM 

BPM – Definições 

Antes de começar por definir o que é a gestão baseada em processos de negócio, o que se 

designa em inglês por Business Process Management (comumente referenciado pela sigla 

BPM), importa esclarecer o conceito de processo de negócio. Sendo a gestão de processos de 

negócio um tópico muito popular nas últimas décadas, o conceito de processo de negócio 

adquiriu múltiplas interpretações, bem como, tem vindo a sofrer alterações ao longo do 

tempo. 

Algumas definições encontradas na literatura escolhida para análise, são mais adequadas aos 

processos industriais em que existe uma transformação de matérias-primas e componentes 

(inputs) em produtos acabados (outputs). Hammer e Champy (1993) vão neste sentido quando 

definem processo de negócio como um “conjunto de atividades que tem um ou mais tipos de 

entrada e cria uma saída que é de valor para o cliente” (Hammer & Champy, 1993 p.35). A 

maioria das definições que conhecemos hoje pode ter sido desenvolvida a partir desta 

definição. Para Llewellyn e Armistead (2006), processo de negócio é “uma série de atividades 

inter-relacionadas que cruzam fronteiras funcionais, com entradas e saídas individuais” 

(Llewellyn & Armistead, 2006 p. 225). Os autores caracterizam os processos como 

operacionais ou de suporte. Os primeiros dizem respeito à forma como as organizações 

desenvolvem estratégias, inventam produtos e serviços, como compram e vendem, como 

gerem a produção e a entrega de produtos e /ou serviços e as contas dos clientes. Os segundos 

estão relacionados com a provisão de atividades de gestão de recursos humanos, 

infraestruturas de sistemas de informação, financeiros e gestão de ativos. Llewellyn e 

Armistead acrescentam ainda que os processos podem ser vistos como tendo características 

estruturais de redes (dentro e fora da organização) que facilitam o fluxo de informações e o 

movimento de pessoas ou materiais. 

Também a ABPMP2, define processo de negócio como “uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados” 

                                                 

2 ABPMP (Association of Business Process Management) em português Associação dos Profissionais de Gestão 

de Negócios por Processos é um grupo internacional, independente e sem fins lucrativos que se dedica ao 

estudo avançado dos conceitos e práticas de gestão de processos de negócios. É considerada uma das maiores 

associações na área do BPM sendo também uma referência mundial na área.  
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(ABPMP, 2013 p. 35). Para os profissionais da ABPMP, os processos dizem respeito a um 

conjunto de atividades que se relacionam entre si de forma a solucionar um determinado 

assunto. Por sua vez, essas atividades cumprem as regras do negócio, tendo sempre em 

consideração a relação com outras atividades para respeitar a sequência e o fluxo. Esta 

definição é mais intuitiva para o sector dos serviços tendo sido assumida para a concretização 

do trabalho realizado. 

Vejamos agora o que refere a literatura sobre o conceito de gestão de processos de negócio. O 

conceito de BPM evoluiu de outras perspetivas (TQM, BPR, TPS, entre outras) sendo um 

tópico que já vem a ser estudado há pelo menos duas décadas. Contudo, durante a pesquisa 

bibliográfica, verificou-se a existência de inúmeras definições e interpretações para o conceito 

BPM, não havendo uma definição universalmente aceitável e consensual. Prova disto é o 

artigo escrito por Lee e Dale (1998) onde apresentam diferentes definições de vários autores, 

bem como a sua própria definição de BPM consistindo numa abordagem focada no cliente 

para a gestão sistemática, medição e melhoria de todos os processos da empresa através de 

trabalho em equipa multifuncional e fortalecimento dos funcionários (Lee & Dale, 1998 p. 

217).  

Jeston e Nelis (2008) apresentam uma definição mais detalhada e precisa da gestão de 

processos de Negócio (BPM). BPM é definida por eles como a realização dos objetivos de 

uma organização através da melhoria, gestão e controlo dos processos de negócio 

essenciais (Jeston & Nelis, 2008 p.11). Para cada uma das palavras assinaladas a negrito, os 

autores apresentam uma definição daquilo que consideram ser a definição global de BPM. 

Assim, a realização (achievement, em inglês) diz respeito à concretização dos objetivos 

estratégicos definidos no plano estratégico da organização, tratando-se de perceber o valor ou 

benefícios comerciais de acordo com o business case da própria organização. A organização 

refere-se à empresa ou parte da empresa (unidade de negócio, discreta no seu próprio direito) 

sendo o processamento de negócios ponta a ponta associado com essa parte da organização. 

Este foco de ponta a ponta irá assegurar que não se desenvolva alguma abordagem silo. Os 

objetivos da implementação BPM estão alinhados com os objetivos estratégicos da 

organização através dos objetivos individuais do processo, de forma a alcançar os resultados 

ou objetivos do negócio. A melhoria (improvement) é sobre como fazer os processos de 

negócio mais eficientes e eficazes. A gestão (management) engloba a medição e gestão de 

desempenho de processos e pessoas. Todos os componentes e subcomponentes essenciais 

(pessoas, habilidades pessoais, motivação, medidas de desempenho, recompensas, os próprios 

processos, estrutura e sistemas necessários) são organizados para apoiar os processos. O 

controlo trata de gerir os processos ponta a ponta (end to end) envolvendo todo o ciclo 

PDCA: Plan – Do – Check – Act. Será necessário neste ponto, ter uma boa capacidade de 

medir corretamente, de outra forma, não se conseguirá controlar nem gerir. O essencial 

refere-se aos processos que são realmente importantes, que contribuem para a realização dos 

objetivos estratégicos da organização. A implementação de uma abordagem BPM deverá 

trazer benefícios para o negócio. Deverá considerar os principais processos de negócio, isto é, 

os processos essenciais que contribuem para a concretização dos objetivos estratégicos da 

organização. Por último, os autores citam a definição apresentada por Roger Burlton’s 

mencionando que concordam com este, quando diz que um verdadeiro processo compreende 

todas as coisas que fazemos para fornecer a alguém que se importa com o que espera receber 

                                                                                                                                                         

Informação disponível em: ABPMP International. (n.d.). Acedido a 14 de junho, 2016, a partir de 

http://www.abpmp.org/ 
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(Jeston & Nelis, 2008, p.10). Para Jeston e Nelis, esta definição abrange o processo na sua 

íntegra, deste o evento inicial (trigger event) até à satisfação das partes interessadas. Os 

autores defendem ainda a posição de Burlton quando refere que a autotelia dos processos é 

proporcionar um produto ou serviço transparente a uma das partes externas interessadas ou 

ainda a um outro processo interno.  

Mais recente é a definição apresentada pela ABPMP:  

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management) é uma 

disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas 

e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. BPM engloba 

estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e 

tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 

estabelecer a governança de processos (ABPMP, 2013 p.40). 

Esta definição é mais abrangente. Os profissionais da ABPMP defendem assim que a BPM é 

um método para a identificação, conceção, execução, documentação, medição, 

monitoramento, controlo e melhoria automático ou não automático de processos automático 

de negócios com a finalidade de atingir resultados mais alinhados às estratégias da 

organização. BPM exige um maior compromisso organizacional contínuo e permanente que 

se pode concretizar através do ciclo de vida contínuo também sugerido pela ABPMP.  

 

Princípios para uma boa gestão de processos de negócio  

BPM é uma disciplina que começou como um domínio de pesquisa importante evoluindo 

significativamente. Esta disciplina fornece métodos certificados que servem de base para 

enfrentar os desafios da conjuntura atual. Apesar dos avanços verificados nesta disciplina, a 

sua adoção e utilização é ainda frágil, havendo pouca concordância sobre qual o seu âmbito 

certo (vom Brocke et al., 2014).  

Vom Brocke et al (2014) partilham, tendo por base a investigação efetuada e a sua 

experiência profissional, dez princípios que consideram importantes e abrangentes para uma 

boa gestão de processos. Segundo os autores, existe ainda uma falta de conhecimento dos 

princípios essenciais que sustentam o planeamento e coordenação correta das iniciativas da 

BPM a um nível estratégico (vom Brocke et al., 2014 p. 532). Os princípios que apresentam 

foram elaborados com o objetivo de cobrir essas falhas. Os dez princípios que os autores 

apresentam são listados a seguir: 

1. Princípio do contexto – consciência: BPM deve ajustar-se ao contexto organizacional 

e não deve seguir uma abordagem como quem segue um livro de receitas. BPM tem 

uma preocupação pelo ambiente organizacional. Esta preocupação envolve os 

seguintes fatores: tamanho, estratégia, indústria, mercado, objetivos da BPM, tipos de 

processos ou recursos disponíveis.  

2. Princípio da continuidade: deve ser uma prática permanente, isto é, não deve ser um 

projeto one-off. Normalmente a BPM é utilizada nas organizações através de projetos 

de curto prazo para resolver ineficiências. É aconselhável que a BPM seja uma prática 

permanente e que permita a continuidade para ganhar eficiência e eficácia. Projetos de 

longo prazo são recomendáveis, bem como fomentar uma mentalidade para o processo 

de forma sustentável é importante para promover o potencial e o valor da BPM. 
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3. Princípio da capacitação: devem ser desenvolvidas capacidades, não se limitando 

apenas a resolver problemas organizacionais. Este princípio concentra-se na 

necessidade de desenvolver as capacidades de BPM individuais e organizacionais. 

4. Princípio do holismo: BPM deve ser incluído no contexto, não devendo ter um foco 

isolado. BPM deve ter o seu foco ao longo da cadeia de valor, bem como deve ser 

visto como uma abordagem holística, que compreende aspetos estratégicos, 

metodológicos, técnicos e sociais. 

5. Princípio da institucionalização: BPM deve ser incorporado na estrutura 

organizacional, não deve ser uma responsabilidade ad hoc. A introdução de novos 

papéis BPM formais e responsabilidades garante que a "disciplina horizontal " é 

considerada e que a organização é estável para incorporar uma visão mais centrada no 

cliente e no trabalho. 

6. Princípio de envolvimento: deve integrar todos os grupos de interesse, evitando 

negligenciar a participação dos trabalhadores. Todos os grupos de interesse que são 

afetados pela BPM devem ser envolvidos, pois a participação ativa do pessoal 

promove um verdadeiro senso de propriedade, podendo aumentar o desempenho 

organizacional. 

7. Princípio da compreensão conjunta: deve ser criado um sentido comum e não uma 

linguagem que é só de especialistas. BPM é visto como um mecanismo para introduzir 

e sustentar uma linguagem comum que permite a diferentes partes interessadas para 

ver e analisar sistemas organizacionais. Mais uma vez, é importante fomentar a visão 

orientada para o processo a todas as partes interessadas.  

8. Princípio da finalidade: deverá contribuir para a criação de valor estratégico e evitando 

o pensamento de que se tem fazer por uma questão de ser. BPM é visto como um 

método de gestão para alcançar a mudança organizacional e criar valor. É no entanto, 

necessário alinhar a BPM com a missão estratégica e objetivos da organização.  

9. Princípio da simplicidade: BPM deve ser vista como económico e não como 

engenharia. Este sugere que a quantidade de recursos investidos em BPM devem ser 

económicos, ou seja, ponderados. Deve-se optar por soluções simples e escolher 

cuidadosamente quais os processos que requerem um nível de atenção do ponto de 

vista estratégico, técnico, recursos humanos, etc. 

10. Princípio da tecnologia: BPM deve fazer uso oportuno de apropriação da tecnologia. 

As soluções de TI podem ser utilizadas para promover a eficiência e eficácia dos 

processos de negócio. A escolha e exploração de TI dever ser gerida para apoiar a 

empresa, em vez de departamentos individuais ou indivíduos. 

 Os autores acreditam que a BPM pode trazer um conjunto de capacidades essenciais que 

poderão ajudar os gestores a dominar os desafios futuros.  

Modelação de Processos 

A modelação de processos é uma abordagem que consiste em representar visualmente a forma 

como as empresas operam através da definição e descrição dos processos de negócios, 

incluindo entidades, atividades, facilitadores e as relações entre eles. É através da modelação 

de processos de negócio que a informação é representada em modelos de processos. A gestão 

de processos de negócio é a atividade de criar representações externas dos processos de uma 
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organização ou processos de negócio planeada com o objetivo de os melhorar (Eikebrokk, 

Iden, Olsen, & Opdahl, 2011).  

Tradicionalmente, os modelos consistem em diagramas e incluem informações sobre as 

atividades dos processos, as inter-relações entre estas atividades, as relações das atividades 

com o meio ambiente e sobre o comportamento e desempenho destes processos (Dallavalle de 

Pádua, Hornos da Costa, Segatto, Júnior, & Jabbour, 2014). Para se modelar o processo, é 

necessário conhecer o detalhe das atividades principais. A modelação de processos contribui 

para a validação de um projeto de melhoria de processos. Para tal, é necessário saber escolher 

métodos e técnicas adequadas a cada contexto e situação.  

A modelação pode ser aplicada de duas formas diferentes: uma para analisar o processo “AS 

IS” (situação atual do processo) ou para apoiar a conceção de como o processo deverá ser 

“TO BE”. Existem duas abordagens para modelar os processos: top-down ou bottom-up. A 

escolha de uma ou de outra depende do objetivo e do âmbito de aplicação da modelação. A 

abordagem bottom-up pode ser utilizada quando não há nenhuma documentação dos 

processos organizacionais e é necessário perceber como é o processo e como ocorre. Caso se 

pretenda melhorar os processos interfuncionais ponta a ponta, abrangendo toda a organização 

e promover um melhor alinhamento entre processos e estratégia, deve optar-se pela 

abordagem top-down.  

Existem várias notações de modelação de processos BPMN, Fluxograma, Unified Modeling 

Language (UML), IDEF; Value Stream Mapping; Raias (Swimlanes), entre outras.  

A heterogeneidade de linguagens de processos de negócios é um problema notório para a 

gestão de processos, dificultando por vezes a escolhas da notação mais adequada ao contexto. 

Com base na informação do referencial da ABPMP e dos artigos de Brown (2009) e de Ko, 

Lee e Lee (2009) foi elaborado a Tabela 1: Notações e Linguagens para a Modelação de 

Processos com as vantagens das diferentes técnicas de modelação mencionadas no parágrafo 

anterior (ABPMP, 2013), (Brown, 2009) e (Ko, Lee, & Lee, 2009).  
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Notação Vantagens Desvantagens

Modelação de todos os conceitos de processos importantes 

(processo, atividade, evento, roteamento, fusão,  

sincronização, mensagens, funções e outros. 

Exige conhecimento e experiência para uso 

correto

Com foco na perspectiva informacional de um processo
Dificulta visualização do relacionamento 

entre vários níveis de um processo 

 Integração fácil  

Bastante difundida em muitas organizações 

Versatil na modelação 

Usa ferramentas BPMS como suporte

Integração fácil 
Algumas construções UML carecem de uma 

sintaxe e semântica precisa. 

Técnica de fluxograma
Não capturaram tipos importantes de 

sincronização (discriminador e N -out-of -M)

Conjunto de 13 notações orientadas a objetos que captam 

todos os atributos e comportamentos dos objetos 

modelados.

Não apoiam o padrão de produtor-

consumidor com a atividade de fim.

Diagrama de caso (para documentar as necessidades dos 

utilizadores de alto nível)

diagrama de sequência (para documentar sequência do 

programa)

Apoiam sinal de envio e recepção no nível conceitual    

Possuem mecanismo transparente para decompor uma 

atividade em sub- atividades.

suportam estados de espera e de processamento

suporta as perspectivas de controlo de fluxo de dados

Comunidade de usuários bem estabelecida

utilizada em muitas organizações 

Ampla disponibilidade de referências bibliográficas 

Documentação exaustiva disponibilizada pelo governo 

federal dos EUA ou fontes de mercado

Facilidade para seguir a decomposição lógica dos níveis do 

modelo

Usa modelos planos 

Não contém repositório

pode ajudar a identificar problemas e oportunidades em 

ofertas de produtos ou serviços do cliente

Alinhamento de pessoas, processos e produtos 

Auxilia a colaboração na medida em que os executores do 

processo são capazes de distinguir seus papéis em relação 

aos demais

Complexo em áreas com responsabilidade 

pelo desempenho compartilhada

Define os pontos de handoff num processo 

Descreve fluxos de precedência operacional, material e 

mensagens

Pode manter uma mentalidade de silo de 

processo

Notação envolve apenas caixas e setas 

(confusa)

Value Stream 

Mapping

Simples e fácil de usar

Não é aconselhável para situações muito 

complexas

Representação precisa São dificeis de implementar

Raias (Swim 

lanes)

BPMN

Pode ser necessário o uso de diferentes 

ferramentas para apoiar os subconjuntos da 

notação

UML AD (Unified 

Modelling 

Language 

activity 

diagrams )

Representações da notação podem variar de 

ferramenta para ferramenta

Modelação de processos de negócio é um uso 

secundário 

Desenhado para modelar aplicações de 

software 

IDEF

Tabela 1: Notações e Linguagens para a Modelação de Processos 
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3 Metodologia  

3.1 Framework BPM CBOK 3.0 

A gestão de processos surge como uma disciplina consolidada que visa atingir os melhores 

resultados através da melhoria dos processos de trabalho. Para dar cumprimento a este 

princípio, a SCMP adotou como referência para a área de gestão de processos de negócio o 

referencial BPM CBOK V3.0 adaptando-o à realidade da Santa Casa da Misericórdia do 

Porto. 

BPM CBOK V3.0 é a sigla para Business Process Management Commom Body of Knowledge 

que traduzindo para português significa Corpo Comum de Conhecimentos em Gestão de 

Processos de Negócio. Trata-se de uma framework mantido pela associação internacional 

ABPMP – Association of Business Process Management Professionals e contém uma visão 

sobre todas as fases para a realização de um projeto de BPM. As frameworks são uma via 

rápida para uma empresa estabelecer uma arquitetura de processos de alto nível, com núcleo, 

gestão e processos de suporte, e com medidas para utilizar na avaliação do desempenho 

(Harmon, 2015).  

O referencial BPM CBOK aborda os processos na modalidade “AS IS” e pretende ser uma 

linha de orientação para alcançar os melhores resultados à Instituição e, ao mesmo tempo, a 

todos os seus colaboradores e público-alvo. Tem como propósito responder às exigências do 

mercado atual, apresentando a metodologia BPM como uma solução para alcançar eficácia e 

eficiência nas organizações. 

O BPM CBOK V3.0 aborda nove áreas de conhecimento que têm como finalidade facilitar a 

organização e assimilação dos conhecimentos da disciplina BPM. Todas estas áreas estão 

interrelacionadas e são evolutivamente complementares. As áreas são apresentadas a seguir: 

 Perspetiva Organizacional: 

1. Gestão corporativa de processos  

2. Organização da gestão de processos  

 Perspetiva de Processo: 

1. Gestão de processos de negócio  

2. Modelagem de processos  

3. Análise de processos  

4. Desenho de processos  

5. Gestão de desempenho de processos  

6. Transformação de processos  

7. Tecnologias de BPM  

Não irei apresentar a descrição de cada uma das perspetivas devido à sua extensão, 

priorizando a apresentação do método seguido no decorrer deste projeto.  
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Será, no entanto, relevante aqui mencionar, que o GEPCG assumiu a classificação de 

processos sugerida pelo CBOK. Considerando esta posição, podemos então classificar os 

processos em três tipos, a saber:  

1. Processos primários: Também designados de “core processes” são de natureza 

interfuncional, atravessando a empresa de ponta a ponta. Entregam diretamente valor 

ao cliente. 

2. Processos de suporte: fornecem suporte aos outros processos (primários e de gestão). 

Entregam valor aos outros processos e não diretamente ao cliente. São fundamentais e 

estratégicos para a empresa pois apoiam a realização dos processos primários. 

3. Processos de gestão: destinam-se a medir, monitorar e controlar as atividades de 

negócio. Embora não entreguem valor diretamente ao cliente, asseguram que os 

processos primários e de suporte atinjam os seus objetivos.  

Outra categorização significativa para o projeto é a hierarquia dos processos. Assim, os 

processos são hierarquicamente organizados da seguinte forma:  

1. Macroprocesso: Agrupam os processos que apresentam caraterísticas idênticas, tendo 

impacto significativo ao modo de atuação da empresa.  

2. Processo: Conjunto de atividades que transformam as entradas em saídas com o 

objetivo de entregar valor ao cliente. 

3. Subprocesso: Grupo de atividades da Empresa que envolve um ou mais 

departamentos. 

4. Atividade: Tem como objetivo a produção de um resultado podendo ser 

desempenhada por um ou mais colaboradores. 

5. Tarefa: Corresponde a ações específicas do trabalho 

3.2 Caracterização do problema  

O projeto teve como principal propósito auxiliar o GEPCG no levantamento e documentação 

dos processos e respetivos procedimentos do DMC. Os processos do DMC encontravam-se 

num estado ad hoc (inicial) – curva da maturidade (Figura 5), existindo pouca ou nenhuma 

compreensão e definição sobre os processos interfuncionais ponta a ponta e uma visibilidade 

pouco clara sobre os meios para entregar valor ao cliente (ABPMP, 2013). 

Os processos críticos do DMC ainda não foram definidos de forma clara, conhecendo-se 

pouco ou nada como se aplicam ou executam.  

Se perguntarmos a vários funcionários de uma empresa e/ou Instituição se sabem como o 

processo de efetuar requisições funciona, muito provavelmente iremos obter opiniões e 

explicações diferentes. Enquanto partes interessadas no processo, os colaboradores poderão 

ter alguma compreensão do processo da sua área funcional. Qualquer assunto fora desse 

contexto é difícil de perceber e/ou é desconhecido. Existe ainda pouca clareza sobre os 

processos que abrangem as diferentes áreas funcionais. A falta de documentação e estrutura 

do processo significa que nem sempre é claro quem é responsável pelo quê, podendo criar 

falhas de comunicação, especialmente quando um processo é transversal a toda a organização. 



Gestão de Processos do Departamento de Marketing e Comunicação 

 14 

As responsabilidades não podem ser claramente definidas e o sucesso ou fracasso do processo 

depende mais da vontade do colaborador do que de um sistema bem definido.  

Quando os processos de negócios não são padronizados, mal definidos, ou com base em 

comunicações pessoais informais, o resultado final pode trazer maus resultados e riscos para a 

organização.  

Considerando a situação identificada, e de forma a cumprir com as responsabilidades 

definidas pelo GEPCG, foram propostos os seguintes objetivos para o projeto que vão ao 

encontro aos objetivos da organização: 

 Garantir que os processos fiquem documentados de forma a alcançar uma maior 

satisfação por parte de todos os stakeholders. 

 Enquadrar o DMC com as novas frameworks de gestão de processos; 

 Introduzir metodologias, procedimentos e métricas para maior orientação a resultados 

e melhoria contínua dos processos de forma a maturar o desempenho organizacional. 

3.3 O Departamento de Marketing e Comunicação 

O Departamento de Marketing e Comunicação integra as áreas da comunicação institucional, 

imagem corporativa e marketing de toda a SCMP. Sendo um departamento transversal a toda 

a organização, incumbe ao DMC efetuar a política integrada de comunicação e relações 

públicas necessária à divulgação das atividades da SCMP, bem como a promoção, na área do 

marketing, de todos os serviços da Instituição.  

Para além das competências atrás referidas, o DMC é responsável pelas seguintes atividades: 

 Divulgação e apoio na atividade editorial; 

 Coordenação de contactos com os órgãos de comunicação social; 

 Preparação de conteúdos necessários à divulgação da missão da SCMP; 

 Preparação e edição da revista Fons Vitae da Santa Casa da Misericórdia do Porto e de 

todas as outras publicações; 

 Gestão de conteúdos nas plataformas digitais da SCMP na Internet, nomeadamente do 

website do MMIPO, do Website oficial da SCMP e das redes sociais (Facebook, 

Youtube, Twitter, Instagram).  

Figura 3: Curva da maturidade em processos BPM CBOK 
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O DMC desempenha também um papel fundamental em assuntos de protocolo que sejam da 

responsabilidade da SCMP, superintendendo, de acordo com orientações superiores, quando 

necessário e solicitado. 

A organização, gestão e coordenação dos eventos (sessões solenes, conferências, exposições, 

aniversários, seminários, jornadas, presenças, concertos, dias históricos, congressos, feiras, 

visitas protocolares, inaugurações, apresentações de novos projetos) ou outras atividades 

promovidas pela SCMP são também atividades incumbidas ao DMC.  

A gestão da imagem corporativa, bem como a sua preservação e divulgação procurando 

eficiência na comunicação com os diversos públicos com os quais se relaciona é uma 

preocupação do DMC. O departamento responsabiliza-se pela gestão dos processos 

comunicacionais, de acordo com os princípios da ética e da transparência próprios da 

Instituição. 

Atualmente, o DMC é composto por quatro elementos, incluindo a direção, sendo os serviços 

da área de design desenvolvidos por uma empresa outsourcing sempre que seja solicitado. 

O departamento trabalha por meio de ações centradas na informação, comunicação e relações 

públicas, estruturadas através de meios próprios, com destaque para a comunicação digital e 

campanhas de marketing, mas também através da realização de eventos e contactos 

personalizados com o objetivo de aumentar a visibilidade da instituição e do seu Provedor 

junto da comunidade local, regional e nacional.  

3.4 Fases do Projeto  

O projeto iniciou-se com três dias de formação em gestão de projetos e processos com o 

objetivo de conhecer as metodologias adotadas pela SCMP e adquirir o conhecimento 

necessário para a concretização do projeto. Assim, a execução do projeto teve como base o 

Manual de Procedimentos do Gabinete de Engenharia Organizacional, elaborado pela equipa 

do GEPCG (antes designado por GEO - Gabinete de Engenharia Organizacional) que adotou 

as boas práticas definidas no PMBOK Guide – 5th Edition (Project Management Boby of 

Knowledge) e as adaptaram à realidade da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

De acordo com o Manual de Procedimentos do GEO, as fases do projeto consistem em 

segmentos do projeto nos quais é recomendado um maior controlo, de forma a gerir 

eficazmente a conclusão de uma entrega importante. São cinco as fases definidas para o ciclo 

de vida do projeto: Iniciação; Planeamento; Execução; Monitoramento e Controlo e 

Encerramento (ver Figura 5). 
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Importa referir que, antes de se iniciar o projeto, elaborou-se o cronograma geral do projeto 

com recurso ao Microsoft Project 2013 para melhor gerir e acompanhar o projeto. O 

cronograma não foi incluído neste ponto devido ao tamanho do ficheiro gerado pela própria 

aplicação, encontrando-se no ANEXO B: Cronograma do Projeto para consulta.  

É igualmente importante aqui realçar, que todos os documentos elaborados ao longo das fases 

do projeto são modelos criados e mantidos pelo GEPCG e que são utilizados e/ou aplicados 

na gestão de projetos da SCMP.  

Fase Iniciação 

É a primeira fase de ciclo de vida de um projeto tendo como ponto de partida uma 

necessidade/problema e /ou oportunidade para se iniciar o projeto. 

Assim, nesta fase foram realizadas as seguintes tarefas: 

1. Enquadramento do DMC 

2. Definição dos Macro Processo 

3. Identificação dos Process Owner 

4. Elaboração do Project Charter 

5. Registo dos Stakeholders 

6. Elaboração da Matriz de Análise dos Stakeholders 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO: 

Dando início à fase da iniciação, começou por se fazer o enquadramento do projeto com o 

DMC, realizando uma primeira reunião com a diretora do DMC que visou a apresentação dos 

objetivos e o propósito do projeto. 

Foi também definida uma metodologia para concretizar os objetivos propostos do projeto. A 

metodologia seguida integrou reuniões periódicas (com datas a acordar mediante 

Figura 4: Fases do Projeto SCMP 
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disponibilidade das partes) e que visaram o levantamento e registo de informação pertinente 

sobre os processos do DMC.  

DEFINIÇÃO DOS MACROPROCESSOS 

Após enquadramento do projeto, procedeu-se a uma análise e interpretação da estrutura e 

função do DMC com o objetivo de identificar e definir os diferentes macroprocessos que se 

realizam no departamento. Esta definição dos macroprocessos teve por base os processos do 

DMC levantados e desenhados em fase anterior. Os macroprocessos correspondem ao 

agrupamento de processos que apresentam características idênticas sendo intervenientes 

significativos no modo de atuação da empresa.  

Por se tratar de um departamento transversal a toda a Instituição, os macroprocessos são 

também transversais às diferentes áreas funcionais do departamento, nomeadamente 

comunicação interna e externa, marketing, relações públicas e realização de eventos. A 

definição dos macroprocessos possibilita uma visão global dos diversos processos do DMC. 

O mapeamento dos processos foi realizado através de esboços de esquemas e fluxogramas a 

lápis e em folhas A3 para facilitar qualquer alteração necessária ao fluxo levantado, uma vez 

que este é um processo iterativo com vista a melhorias.  

A definição dos macroprocessos sofreu algumas alterações ao longo do projeto, sendo sempre 

ponderada e validada pela Diretora do DMC. Assim, para se obter o número necessário de 

grupos processuais que englobassem todos os processos realizados dentro do departamento e 

que representassem as principais atividades desempenhadas no DMC, definiram-se apenas 

dois macroprocessos, sendo eles: 

1. Gerir Comunicação Institucional Interna/Externa e Marketing 

2. Gerir Estratégia de Comunicação 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESS OWNER 

Esta tarefa consistiu em obter informação sobre as áreas de atuação de cada colaborador(a). 

Assim, foram identificados e definidos os donos e responsáveis dos processos levantados.  

ELABORAÇÃO DO PROJECT CHARTER 

Segundo o Manual de Procedimentos do GEO, o Project Charter é o documento que autoriza 

formalmente um projeto ou fase. É neste documento que se apresenta os motivos para a 

realização do projeto, bem como se designa um gestor de projeto e respetivo nível de 

autoridade. 

O Project Charter deverá conter a seguinte informação: 

 Objetivo e justificação do projeto; 

 Necessidades do negócio, descrição de alto nível do projeto, requisitos dos 

produtos/serviços que o projeto deverá contemplar; 

 Gestor do projeto designado e respetivo nível de autoridade; 

 Definição dos critérios de aceitação; 

 Definição dos riscos iniciais; 

 Pressupostos e restrições que o projeto deverá atender; 

 Limite para o orçamento do projeto (não aplicável a este projeto) 
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 Resumo dos Milestones do projeto. 

O Project Charter elaborado para este projeto, devido ao seu tamanho, foi incluído como 

anexo, podendo ser consultado no ANEXO C: Project Charter deste documento.  

REGISTO DOS STAKEHOLDERS 

Outro ponto crucial na fase da iniciação é a elaboração do documento Registo dos 

Stakeholders. Este documento serve para identificar as pessoas e organizações afetadas pelo 

projeto e, tal como o nome indica, serve também para registar toda a informação relevante 

sobre cada stakeholder. 

O Registo de Stakeholders deverá conter a seguinte informação: 

 Nome do stakeholder; 

 Função na organização do stakeholder; 

 Função desempenhada no projeto; 

 Desejos e necessidades genéricas do stakeholder para o projeto; 

 Expetativas do stakeholder em relação ao projeto; 

 Identificação do grau e tipo de influência do stakeholder sobre o projeto; 

 Classificação do stakeholder (ex. Gestão de Topo, Gestão Intermédia, Proprietários 

dos processos de negócio,…); 

 Registo de Stakeholders serve para identificar as pessoas e organizações afetadas pelo 

projeto e para documentar informação relevante sobre cada stakeholder. 

Este documento encontra-se em anexo, podendo ser consultado no ANEXO D: Registo dos 

Stakeholders.  

ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS 

Antes de avançar para a fase de desenvolvimento, é necessário elaborar a Matriz de Análise 

dos Stakeholders. 

A Matriz de Análise dos Stakeholders é utilizada para classificar os stakeholders, para 

facilitar o desenvolvimento das estratégias de gestão dos mesmos, que podem ser direcionadas 

para diferentes grupos de stakeholders. 

Deve constar na Matriz de Análise dos Stakeholders a seguinte informação: 

 A identificação dos stakeholders de acordo com o seu nível de autoridade (poder) e de 

interesse relativamente aos resultados do projeto. 

É aconselhável elaborar esta matriz no início do projeto e atualizá-la ao longo do projeto, 

sempre que se verifiquem mudanças das partes interessadas ou alterações nas respetivas 

posições face ao projeto. Não se tendo verificado essas alterações durante a realização do 

projeto, não foi necessária a atualização da mesma, podendo ser consultada no ANEXO E: 

Matriz de Análise dos Stakeholders deste documento.  
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Fase do Desenvolvimento  

A fase de Planeamento visa manter o controlo de um projeto, definir o âmbito do projeto, 

refinar objetivos e definir o curso de ação necessário de forma a orientar no caminho para 

atingir os objetivos e o âmbito definidos no início do projeto. 

Nesta fase foram elaborados vários documentos necessários para a boa execução dos 

objetivos do Projeto. É necessário reforçar que alguns documentos foram sendo atualizados 

durante a execução do projeto. 

Nesse sentido, procedeu-se à elaboração dos seguintes documentos: 

1. Documentação de Requisitos 

2. Matriz de Rastreamento de Requisitos (MRR) 

3. Declaração do Âmbito do Projeto 

4. Registo de Pressupostos e Restrições 

5. Work Breakdown Structure (WBS) Diagrama e Lista 

6. Lista de Atividades 

7. Lista de Milestones 

8. Plano de Comunicação 

9. Papéis e Responsabilidades 

10. Plano de Gestão de Recursos Humanos 

11. Risk Register 

12. Plano de Gestão de Aquisições 

13. Plano de Gestão de Alterações 

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS 

A Documentação de Requisitos contém os requisitos do projeto, respetiva categoria, 

stakeholders associados e critérios de aceitação de cada requisito. A elaboração deste 

documento tem como propósito prestar apoio ao gestor de projeto na negociação e a 

realização de trocas/concessões entre requisitos, bem como, na gestão das expetativas dos 

stakeholders.  

Na Documentação de Requisitos consta a seguinte informação: 

 Identificação do stakeholder; 

 Identificação do Requisito; 

 Categoria do requisito (Aplicacional, Técnica, Funcional, Interface, …); 

 Prioridade (Alto, Médio, Baixo); 

 Critério de aceitação do requisito. 

Poderá ser visualizado este documento nos anexos deste relatório, designadamente no 

ANEXO F: Documentação de Requisitos. 
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MATRIZ DE RASTREAMENTO DE REQUISITOS (MRR) 

Outro documento elaborado nesta fase foi a Matriz de Rastreamento de Requisitos (MRR). 

Trata-se de um documento necessário e utilizado para rastrear os diferentes atributos dos 

requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Tem por base a informação da Documentação 

de Requisitos e regista como os requisitos foram endereçados no decorrer do projeto. A MRR 

pode ser visualizada no ANEXO G: Matriz da Rastreabilidade dos Requisitos (MRR).  

A informação que deverá constar na MRR deverá ser a seguinte: 

 Identificação do Requisito (Id, Requisito, Prioridade, Categoria e Origem); 

 Rastreabilidade das relações (Objetivos Relacionados, Endereçamento nos 

Deliverables e na Estrutura de Decomposição do Trabalho, Verificação e Validação). 

A criação da MRR traz algumas vantagens, como por exemplo: 

 Ajuda a garantir que cada requisito adiciona valor, através da ligação ao negócio e aos 

objetivos do projeto; 

 Possibilita rastrear os requisitos através do ciclo de vida do projeto, assegurando que 

os requisitos aprovados no início do projeto são entregues; 

 Proporciona uma estrutura para a gestão de alterações ao âmbito do projeto / produto. 

DECLARAÇÃO DO ÂMBITO DO PROJETO 

A Declaração do Âmbito do Projeto é utilizada para definir, desenvolver e restringir o âmbito 

do projeto e dos respetivos produtos. Tem por base a informação do Project Charter, da 

Documentação de Requisitos e dos Processos organizacionais relevantes (ver ANEXO H: 

Declaração do Âmbito do Projeto). 

A Declaração do Âmbito do Projeto deverá possuir a seguinte informação: 

 Descrição do Âmbito do Projeto; 

 Deliverables do Projeto; 

 Critério de aceitação do Projeto; 

 Restrições e Pressupostos do Projeto. 

REGISTO DE PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES 

O Registo de Pressupostos e Restrições pode ser incorporado na Declaração do âmbito do 

Projeto ou então gerado um documento independente. Como os pressupostos são elaborados 

de forma progressiva ao longo do projeto, torna este documento dinâmico (ver ANEXO I: 

Registo de Pressupostos e Restrições).  

O Registo de Pressupostos e Restrições deverá conter a seguinte informação: 

 Identificação da Categoria; 

 Descrição do pressuposto ou restrição; 

 Identificação da parte responsável pelo acompanhamento; 

 Data de validação do pressuposto ou restrição; 

 Ação necessária para a validar o pressuposto ou endereçar a restrição; 

 Estado (ex. Aberto, Pendente ou Encerrado); 
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 Observações (comentários para clarificar o pressuposto, a restrição e respetivos 

estados ou ações). 

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) DIAGRAMA E LISTA 

A WBS (Estrutura de Decomposição do Trabalho) foi utilizada para decompor todo o trabalho 

do projeto. Tem o seu início a um nível macro do projeto, sendo sucessivamente decomposta 

para níveis de maior detalhe (ver Figura 6). O nível mais baixo de detalhe integra os work 

packages (pacotes de trabalho). 

LISTA DE ATIVIDADES 

A Lista de Atividades identifica todas as atividades necessárias para completar o trabalho do 

projeto. Descreve também o trabalho em detalhe suficiente para que a pessoa que o vai 

executar compreenda os requisitos necessários para o completar de forma correta (ver 

ANEXO J: Lista de Atividades). 

LISTA DE MILESTONES 

A Lista de Milestones define todos os marcos do projeto e descreve a natureza de cada um. Os 

marcos são atividades que não têm duração nem consomem recursos e são usados para indicar 

eventos como decisões, aprovações, datas-alvo para entregáveis do projeto. Foi elaborada a 

lista de Milestones contendo a seguinte informação: nome do milestone; descrição e tipo do 

milestone (interno ou externo, provisório ou definitivo, obrigatório ou opcional) (ver ANEXO 

K: Lista de Milestones). 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Foi também elaborado um Plano de Comunicação para definir as necessidades de informação 

e de comunicações das partes interessadas do projeto – quem necessita de qual informação, 

quando necessita, como lhe será fornecida e por quem (ver ANEXO L: Plano de 

Comunicação). 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Elaborou-se também o documento Papéis e Responsabilidades descrevendo todos os atributos 

de um cargo/posição/função na equipa de projeto. Foram criados ao todo dez documentos 

deste tipo sobre cada elemento do projeto. A título de exemplo, é apresentado um documento 

papéis e responsabilidades em anexo a este documento (ANEXO M: Papéis e 

Responsabilidades).  

O documento Papéis e Responsabilidades contém a seguinte informação: 

 Identificação do papel ou cargo e uma breve descrição das funções a desempenhar; 

 Autoridade – definição dos limites no processo de tomada de decisão para cada papel 

e a respetiva estrutura hierárquica de reporte; 

 Responsabilidade – o trabalho que se espera que um membro da equipa de projeto 

realize para concluir as atividades do projeto; 

 Qualificações – descrição dos pré-requisitos, a experiência, certificações e requisitos 

legais, nível de maturidade e outras qualificações necessárias para preencher/assumir o 

papel; 

 Descrição das competências e habilidades específicas do papel ou cargo.
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Figura 5: Diagrama WBS 
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PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

O Plano de Gestão de Recursos Humanos foi outro documento elaborado e teve como 

principal objetivo descrever quando e como serão satisfeitos os requisitos do projeto em 

termos de recursos humanos. Este documento contém o organograma do projeto; os contatos 

dos recursos envolvidos no projeto; a matriz de responsabilidades (usada para ilustrar as 

ligações entre o trabalho que é necessário realizar e os stakeholders do projeto que o levarão a 

cabo) a realocação de recursos humanos (caso haja) e as necessidades de formação da equipa 

de projeto. Encontra-se em anexo o plano de gestão de recursos humanos para visualização 

(ver ANEXO N: Plano de Gestão de Recursos Humanos).  

Como não se identificaram riscos no decorrer do projeto, bem como não foram adquiridos 

produtos/serviços nem efetuadas alterações no projeto, os documentos Risk Register, Plano de 

Gestão de Aquisições e Plano de Gestão de Alterações não foram elaborados.  

Para além da documentação atrás referida, esta fase envolveu a execução de várias tarefas que 

contribuíram para a elaboração de todos os deliverables apresentados. 

Assim, nesta fase realizaram-se as seguintes tarefas: 

1. Recolha de informação no DMC 

2. Desenho dos fluxogramas 

3. Descrição dos procedimentos 

4. Validação final da Direção 

RECOLHA DE INFORMAÇÃO NO DMC 

A recolha/levantamento de informação foi efetuada através de agendamento de reuniões com 

as diferentes colaboradoras do DMC, incluindo Direção, articuladas mediante disponibilidade 

das partes.  

Esta foi uma tarefa que envolveu não só o levantamento dos processos, mas também a recolha 

de outra informação que pudesse ser útil para integrar nos processos, nomeadamente 

documentos de controlo, relatórios, fichas de inscrição, etc.  

Esta é uma etapa muito importante que requer algum cuidado. É nesta fase que se contacta 

com os intervenientes nos processos, que nos irão fornecer informação sobre aquilo que 

fazem. É importante ter em consideração que a execução deste projeto implica um 

planeamento rigoroso e apresenta algumas caraterísticas singulares, que resultam da 

metodologia a implementar, bem como dos stakeholders envolvidos, situação que por si só, já 

envolve alguns desafios, que deverão ser geridos com atenção ao longo do desenvolvimento 

do projeto, nomeadamente as questões culturais, tais como: resistência à mudança e 

inadaptação à nova realidade; a motivação por parte da equipa do projeto; e tentativa de 

inclusão de processos não incluídos no âmbito. Este foi um processo moroso, pois dependia 

da disponibilidade dos intervenientes para reunir, o que devido à agenda de atividades do 

DMC, se tornou ainda mais difícil de gerir.  

O levantamento de informação foi efetuado através da colocação de questões e conversação 

com as colaboradoras do DMC e visou a obtenção da maior parte da informação necessária 

para esboçar e representar os processos. Assim, um esboço do fluxograma do processo era 

desenhado frente ao interveniente à medida que se ia colocando as questões.   
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DESENHO DOS FLUXOGRAMAS 

Após recolha de informação e esboço do fluxograma dos processos, é criada uma 

representação do processo mais completa e precisa sobre o seu funcionamento (fluxograma).  

Para a representação dos processos, o GEPCG segue a notação BPMN (Business Process 

Model and Notation). BPMN é uma notação padrão que representa processos de negócios por 

meio de diagramas de processos de negócio. O modelo adotado foi o fluxograma 

interfuncional (Cross-Functional Flowchart Horizontal) (ver Figura 8) apresentando 

divisórias ou raias (Swim Lanes) definidas com um papel desempenhado por um ator na 

execução do trabalho. A abordagem escolhida para modelar foi a abordagem top-down 

(referenciada no Estado da Arte). 

O modelo obedece às seguintes regras:  

 Todas as entradas e saídas, clientes e fornecedores devem estar identificados; 

 As atividades devem estar definidas e identificadas; 

 As atividades devem ser conhecidas; 

 Deve haver um sistema de controlo significativo e confiável que possa quantificar o 

seu desempenho; 

 O processo deve apresentar resultados previsíveis e satisfatórios relativamente aos 

seus objetivos.  

Como participantes na modelação, podemos identificar os business process owners e os 

process owners. 

Para a modelação dos processos, foi utilizada uma palete simples (ver Figura 7) utilizando 

apenas 12 símbolos da notação BPMN.    

Após definir os processos, e com recurso a toda a informação recolhida, particularmente o 

esboço do processo desenhado durante a sessão com a participação do interveniente, os 

processos foram mapeados com recurso ao Microsoft Visio 2016. O Visio é uma aplicação do 

Windows intuitiva que contém todos os elementos indispensáveis à representação dos 

processos, tendo servido para gerar os fluxogramas dos diferentes processos. 
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Figura 6: Palete SCMP 
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Figura 7: Estrutura padrão do fluxograma SCMP 
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Serão apresentados alguns fluxogramas dos processos do DMC no próximo ponto Resultados 

finais do projeto.  

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

A descrição dos procedimentos foi efetuada para cada processo desenhado e consistiu na 

descrição detalhada de todas as atividades de cada processo modelado. Foi utilizado um 

documento word padrão, criado e mantido pelo GEPCG que contém todos os tópicos e regras 

às quais se deve obedecer. É importante referir, que em algumas situações, a descrição dos 

procedimentos foi realizada junto dos process owners para facilitar a rapidez do processo em 

caso de dúvidas.  

Cada descrição de procedimentos respeitou aos seguintes campos:  

 Introdução; 

 Mapa de Processos do DMC; 

 Objetivos; 

 Âmbito; 

 Workflow do Processo (Imagem do fluxograma); 

 Descrição de cada atividade (contendo o nome da atividade, prazo e respetiva 

descrição); 

 Papéis e Responsabilidades; 

 Execução do procedimento; 

 Monitorização do cumprimento do procedimento; 

 Processos de investigação, auditoria e sancionatórios: 

 Matriz RACI 

 Situações de Exceção 

 Comunicação 

 Lista de distribuição 

 Aprovação 

 Anexos 

A descrição de procedimentos tem como objetivo manter o processo em funcionamento, 

através da uniformização e tentar minimizar a possível ocorrência de desvios na execução da 

atividade, ou seja, pretende-se assegurar que as ações executadas sigam um padrão para 

garantir a qualidade, eficiência e eficácia dos processos.  

VALIDAÇÃO FINAL DA DIREÇÃO 

A etapa de validação realizou-se em duas fases distintas. A primeira foi efetuada após todos 

os processos estarem mapeados e o respetivo fluxograma completo. Esta validação foi 

coordenada com a Diretora do DMC, responsável pela validação de toda a informação do 

departamento. Os processos mapeados foram impressos para facilitar a análise e para efetuar 

possíveis correções consideradas necessárias. É importante que esta validação seja efetuada 
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pela direção do DMC pois, serão os colaboradores do departamento que irão beneficiar do 

trabalho desenvolvido. Depois da análise, é crucial fazer as alterações desejadas ao(s) 

fluxograma (s), bem como reagendar novamente reuniões com a Diretora até obter validação 

final. Para esta situação, a validação dos processos mapeados foi confirmada e registada em 

atas para conhecimento de todos.  

A segunda fase de validação foi efetuada após a descrição dos procedimentos. Para facilitar 

esta tarefa, os documentos com a descrição dos procedimentos foram enviados por email a 

cada um dos interlocutores do processo com conhecimento da Direção com o intuito de 

efetuarem correções e/ou alterações que considerassem importantes, obtendo a validação final 

por email.  

Fase de Avaliar/Aprovar 

Esta fase envolve duas tarefas cruciais para a gestão de processos na SCMP, nomeadamente:  

 Análise do GEPCG/sistema de Controlo Interno 

 GAI/Sistema de Controlo Interno 

Após completar a descrição e desenho dos processos, o GEPCG procede à análise rigorosa 

dos mesmos para verificar se a gestão dos processos obedeceu às regras e metodologias 

adotadas pela SCMP.  

Após esta análise, o GEPCG solicita ao Departamento de Auditoria Interna (DAI) a emissão 

de um parecer, em relação à eficácia do Sistema de Controlo Interno para os processos do 

DMC.  

À data de elaboração deste relatório não foram conhecidos resultados da avaliação solicitada, 

pelo que não poderei avançar mais informação relativa a este tópico. 

Fase IV: Encerrar 

A fase encerrar envolve as seguintes tarefas: 

 Elaboração do Relatório Global do Projeto 

 Elaboração do Manual de Procedimentos do DMC 

 Aprovação pela Comissão Executiva 

 Fecho do Projeto 

Tal como os resultados da avaliação dos processos tratados, à data de elaboração deste 

relatório consta apenas uma versão provisória do Relatório Global do Projeto e do Manual de 

Procedimentos do DMC, não sendo conhecidas datas de aprovação pela Comissão Executiva 

nem para o fecho do projeto. Espera-se, anexar a este relatório, que pela sua dimensão se 

justifica a incorporação em volume separado, o Manual de Procedimentos do DMC, 

ressalvando que não existem certezas desta informação. 
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4 Resultados finais do projeto 

A metodologia seguida para a execução deste projeto permitiu a uniformização dos processos, 

obter os deliverables referidos ao longo do ponto 4 e, mais importante, cumprir com a 

globalidade da metodologia de gestão de projetos instituída na SCMP. 

Foram mapeados no total vinte processos, tendo sido adaptados cinco processos 

documentados em projeto anterior. A lista global de processos pode ser consultada na Tabela 

2: Listagem de Processos Documentados.  

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foram efetuadas várias reformulações. Por exemplo, 

foi mapeado o processo “Inserir Conteúdos no Portal do Colaborador “My GIAF” que foi 

posteriormente adaptado e incorporado para o subprocesso “Gerir Portal do Colaborador”, 

mantendo este último nome. Foi também incorporado e adaptado o processo “Gerir eventos”, 

tendo-se mantido esta designação. O processo “Participar em Eventos Externos”, embora 

tenha sido modelado, não foi considerado, uma vez que o mesmo foi integrado no 

subprocesso “Gerir Eventos”. Não foi também considerado o processo “Tratar Impressos”, 

dado que o mesmo não foi validado pela Direção do DMC, devido a alterações de funções 

internas.  

Conforme referido no ponto 4, em Definição dos , chegar a um consenso sobre os grandes 

processos não foi tarefa fácil. Contudo, definiram-se dois macroprocessos que abrangem as 

atividades desempenhadas no DMC, são eles: 

1. Gerir Comunicação Institucional Interna/Externa e Marketing 

2. Gerir Estratégia de Comunicação  

Relativamente ao macroprocesso “Gerir Comunicação Institucional Interna/Externa e 

Marketing” como o próprio nome indica, abrange as áreas da comunicação interna e/ou 

externa e o Marketing. Estão incluídos neste grupo três processos, nomeadamente “Gerir 

Eventos/Comunicação”; “Gerir Envio de Convites” e “Gerir Publicações”.  

O processo “Gerir Eventos/Comunicação” integra os seguintes subprocessos:  

1. “Gerir Comunicação Interna” 

2. “Gerir Comunicação Externa” 

3. “Gerir Eventos” 

Do processo “Gerir Envio de Convites” fazem parte os seguintes subprocessos:  

1. Gerir envio Convites por Correio 

2. Enviar Convites por Email 

O processo “Gerir Publicações” incluem cinco subprocessos, são eles: 

1. Elaborar Revista Semestral da Santa Casa da Misericórdia do Porto 

2. Elaborar Newsletter Semanal 

3. Elaborar Revista Fons Vitae 

4. Elaborar Revista Medicina Social 

5. Elaborar Esculápio – Revista Cientifica de Saúde da Misericórdia do Porto 
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Os processos “Gerir Sinalética”, “Gerir Portal Colaborador”, “Desenvolver e Gerir 

Protocolos/Parcerias”, “Recolher Clipping”, “Gerir Press Releases, Comunicados e 

Relacionamento OCS”, “Gerir Comunicação Marketing Institucional” e “Atribuir dados de 

acesso à área privada do Website da SCMP” estão também incluídos no macroprocesso “Gerir 

Comunicação Institucional Interna/Externa e Marketing”.  

Relativamente ao macroprocesso “Gerir Estratégia de Comunicação”, foram integrados três 

processos, a saber:  

1. Afirmar Estratégia de Comunicação 

2. Elaborar Plano Comunicação/Atuação 

3. Elaborar Planos Setoriais de Comunicação 

 

No próximo subponto - Processos DMC - serão apresentados os mapas de cada grupo de 

processos, bem como a descrição de procedimentos do subprocesso “Gerir Eventos” a título 

de exemplo. A descrição dos restantes processos e subprocessos não será apresentada neste 

ponto devido à sua extensão, sendo conveniente relembrar que o resultado final do trabalho 

realizado é o Manual de Procedimentos do DMC o qual, pela justificação apresentada na Fase 

IV: Encerrar do ponto 4 deste relatório, se espera anexar em volume separado a este 

documento.  
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Tabela 2: Listagem de Processos Documentados 
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4.1 Processos DMC  

Grupo 1: Gerir Comunicação Institucional Interna/Externa e Marketing 

O mapa geral definido para mapear os processos do grupo 1 pode ser visualizado na  

Figura 8.  

Figura 8: Mapa de Processos do DMC - Grupo 1 

Grupo 2: Gerir Estratégia de Comunicação  

O mapa definido para os processos do macroprocesso Gerir Estratégia de Comunicação pode 

ser observado na Figura 9: Mapa de Processos DMC - Grupo 2 apresentada a seguir.  

 

Figura 9: Mapa de Processos DMC - Grupo 2 
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PROCEDIMENTO GERIR EVENTOS 

A estrutura apresentada a seguir foi definida para todos os processos do DMC e segue os 

padrões definidos pela metodologia adotada pela SCMP. O exemplo que se segue é apenas 

um pequeno excerto daquilo que será o Manual de Procedimentos do DMC.  

Apresenta-se a seguir a descrição de procedimentos efetuada para o subprocesso “Gerir 

Eventos”.  

 

Introdução 

Conforme definido, compete ao Departamento de Comunicação e Marketing (DMC) recolher 

boas práticas e modelos para criar, manter, rever e atualizar o subprocesso relativo à Gestão 

de eventos. 

Este procedimento formaliza e esclarece o subprocesso Gerir Eventos afeto ao processo gerir 

eventos/comunicação descrevendo e detalhando todas as fases e passos do mesmo de forma a 

assegurar que a gestão de todos os eventos são geridos pelo DMC, independentemente de 

onde seja feito o pedido garantindo que assenta num processo otimizado, controlado, 

uniforme e transversal. 

 

Objetivos 

Este procedimento tem como objetivo geral, assegurar a implementação de práticas únicas e 

otimizadas na SCMP, para o subprocesso de Gerir Eventos.  

Os objetivos específicos do procedimento são: 

 Definir as responsabilidades ao longo do processo de gestão; 

 Estabelecer o workflow do processo; 

 Elencar as fases do processo, respetivos responsáveis e tempos de resposta; 
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 Detalhar as iniciativas e tarefas a desenvolver em cada etapa do processo; 

 Formalizar os documentos/formulários de suporte ao processo; 

 Estabelecer os mecanismos de monitorização e controlo do processo. 

Âmbito 

Este procedimento aplica-se sempre que for necessário gerir algum evento na SCMP 

garantindo que o mesmo é gerido pelo DMC.  

Workflow 

Apresenta-se em anexo, para melhor visualização e perceção, versão ampliada deste workflow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Workflow do Processo Gerir Eventos – Parte 1 
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Descrição 

Detalham-se de seguida as diferentes fases e a sequência de passos associados ao subprocesso 

de Gerir Eventos: 

Atividade Prazo Descrição 

Solicitar gestão 

de evento 

30 dias 

antes ou 

no 

momento 

da 

decisão 

Este processo inicia-se sempre que o Business Process 

Owner pretende que um evento a realizar na SCMP 

seja publicitado. 

Para tal envia à equipa do DMC através de email, 

formulário preenchido com toda a informação do 

evento a realizar. 

Esta ação deverá ser comunicada com pelo menos 30 

dias antes da realização do evento.  

DMC.1.1.1 

Gerir 

Comunicação 

Externa 

 No seguimento do processo Gerir Comunicação 

Externa, sempre que se verificar uma ação relacionada 

com evento, é-se remetido para o subprocesso Gerir 

Eventos iniciando na atividade “Analisar Pedido”. 

DMC.1.1.2 

Gerir 

 No seguimento do processo Gerir Comunicação 

Interna, sempre que se verificar uma ação relacionada 

Figura 11: Workflow do Processo Gerir Eventos - Parte 2 
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Comunicação 

Interna 

com eventos, é-se remetido para o subprocesso Gerir 

Eventos iniciando na atividade “Analisar Pedido”. 

Analisar pedido  A Equipa do DMC analisa o pedido para gestão de 

evento enviado pelo Business Process Owner e insere 

essa informação no ficheiro de controlo. 

Info adicional?  A equipa do DMC depois de analisar o pedido para 

gestão do evento, verifica se é necessária mais 

informação sobre o mesmo. 

Caso seja necessária mais informação, solicita 

informação ao Business Process Owner através da 

atividade de “Solicitar informação”.  

Caso não seja necessária mais informação, envia 

parecer ao Provedor através da atividade “Enviar 

parecer”. 

É necessário cumprir prazos e procedimentos 

indicados pelo Diretor do DMC. Este tipo de indicação 

será fornecido mediante o tipo de evento. 

Solicitar 

informação 

 Caso seja necessária mais informação, a equipa do 

DMC solicita informação ao Business Process Owner. 

Preparar 

informação 

 Após receber pedido de solicitação de informação, o 

Business Process Owner, prepara informação a enviar 

à equipa do DMC. 

Enviar 

informação 

 Após preparar informação adicional solicitada pela 

equipa do DMC, o Business Process Owner envia essa 

informação à equipa do DMC 

Enviar parecer  Caso não seja necessária mais informação, a equipa do 

DMC envia parecer ao Provedor a fim de obter 

autorização. 

Analisar parecer  O Provedor analisa parecer enviado pela equipa do 

DMC e toma a decisão de autorizar ou não.  

Autoriza?  O Provedor decide sobre a autorização do parecer 

enviado pela equipa do DMC. 

Caso seja autorizado, a equipa do DMC inicia a gestão 

do planeamento do evento através da atividade de 

“Gerir planeamento evento”.  

Caso não seja autorizado, é comunicada decisão à 

equipa do DMC através da atividade de “Informar 

decisão”. 

Informar decisão  Caso o Provedor não tenha autorizado o parecer, 

comunica decisão via email, telefone ou 

presencialmente à equipa do DMC.  

Informar decisão  Após conhecimento de parecer desfavorável, a equipa 
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do DMC informa via email o Business Process Owner 

sobre a decisão tomada. 

Tomar 

conhecimento 

 O Business Process Owner toma conhecimento da 

decisão de parecer desfavorável, terminando este 

processo aqui.  

Gerir 

planeamento 

evento  

 A equipa do DMC gere o planeamento do evento, para 

o qual deverá responder à seguinte check-list: 

 Conceção de imagem para o evento 

 Produção de convites 

 Envio de convites (ver processos DMC.1.2.1 e 

DMC.1.2.2) 

 Requisição de equipamentos técnicos internos 

 Requisição de equipamentos técnicos externos 

 Serviços de apoio da SCMP 

Operacionalizar 

evento 

 Após ter concluído o planeamento do evento, a Equipa 

do DMC operacionaliza com todas as equipas 

envolvidas e identificadas no plano. 

Na operacionalização, a Equipa do DMC deverá 

indicar a obrigatoriedade de disponibilização dos 

serviços para execução do processo, desde motoristas, 

secretariado, DSI, montagem, levantamento de peças 

de comunicação e montagem de equipamentos. O 

ficheiro de controlo das ações deve ser atualizado 

mediante respetiva necessidade e conclusão das ações.  

Monitorizar 

evento 

 Após operacionalizar o evento, a equipa do DMC 

monitoriza o evento, efetuando o controlo de ações que 

tem de ser feito dentro de 24 horas antes do evento.  

Existe alguma 

ação pendente? 

 Nesta decisão, a equipa do DMC verifica se existe 

alguma ação pendente. Caso exista, remete-se para a 

atividade Monitorizar evento. Caso contrário, remete-

se para a atividade Executar/realizar Evento 

Executar/realizar 

evento 

 A equipa do DMC executa o planeamento para o 

evento, na data agendada para a sua realização e 

atualiza o ficheiro de controlo de ações em 

conformidade. 

Emitir relatório 

evento 

 Após a conclusão do evento, a equipa do DMC emite 

relatório sobre o evento. Atualizar ficheiro de controlo. 

Publicação 

digital? 

 Após ter concluído o relatório do evento, a equipa do 

DMC analisa se o mesmo deverá ser publicado numa 

plataforma digital. 

Caso seja decidida a sua publicação numa plataforma 
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digital, inicia o subprocesso DMC.1.8. Gerir 

Comunicação Marketing Digital, com entrada na 

decisão “Validar?”. 

Caso não seja decidida a sua publicação numa 

plataforma digital, este subprocesso termina. 

DMC.1.8 Gerir 

Comunicação 

Marketing 

Institucional 

 Caso seja necessário publicação do evento, a equipa do 

DMC deverá seguir o processo DMC.1.8 Gerir 

Comunicação Marketing Institucional.  

 

Papéis e Responsabilidades 

 

Execução do procedimento: 

O procedimento deve ser executado pelos seguintes intervenientes no processo: 

 Business Process Owner 

 Equipa DMC 

 Provedor 

 

Monitorização do cumprimento do procedimento:  

Compete à Direção do Departamento de Marketing e Comunicação a monitorização do 

cumprimento do procedimento. 

 

Processos de investigação, auditoria e sancionatórios: 

Compete ao Departamento de Auditoria Interna, reportar e escalar para a Comissão Executiva 

da SCMP, todas as situações de não conformidade com o procedimento. 

 

Tabela 3: Matriz RACI (Subprocesso Gerir Eventos) 

ID 
  

Processo Gerir Eventos / Comunicação 

Subprocesso Provedor DMC – Equipa Business Process Owner  

DMC.1.1.3 Gerir Eventos R A/R R 

Legenda: A = Responsabilizado    C = Consultado    I = Informado    R = Responsável pela 

execução 

 

Situações de Exceção 
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Considera-se exceção e consequentemente, justificado o não cumprimento deste 

procedimento, todas as situações de emergência, extraordinárias e atípicas, desde que assim 

determinado pela Direção do Departamento de Marketing e Comunicação. 

Todas as situações de exceção, não tratadas de acordo com este procedimento, deverão ser 

comunicadas por escrito à Comissão Executiva da SCMP, num prazo de 5 dias úteis. 

 

Comunicação 

Este procedimento, depois de aprovado pela Comissão Executiva da SCMP, deverá ser 

publicado no Portal do Colaborador da SCMP e para uma comunicação mais eficaz, 

encaminhado e protocolado para o Gabinete de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão 

(GEPCG), enquanto Gabinete responsável pela gestão de processos da SCMP. 

O procedimento deverá estar arquivado no GEPCG e DMC facilmente acessível a todos os 

interessados. 

 

Lista de distribuição 

Este procedimento deve ser disponibilizado através de protocolo para: 

 Todas as áreas funcionais do DMC; 

 Todos os Administradores, Coordenadores e Diretores da SCMP. 

 

________________ 

 

O exemplo descritivo atrás apresentado foi repetido para cada um dos vinte processos 

modelados. Será pertinente aqui referir, que os processos foram documentados “AS IS”, isto 

é, representam as operações atuais do DMC. Futuramente, a análise do "AS-IS" ajudará na 

transformação de processos com vista à melhoria contínua.  
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

O funcionamento de uma organização depende em grande parte dos seus processos de 

negócio e na forma como estes são efetuados. No entanto, nem sempre os processos foram 

vistos nesta perspetiva devido à forma como os departamentos das organizações se encontram 

estruturados, especialmente as organizações com uma estrutura funcional ou orientada para o 

produto (Vanhaverbeke & Torremans, 1998). Para lidar com a crescente complexidade e 

dinâmica da economia atual, e reconhecendo a importância da gestão por processos para 

alcançar maior eficiência e competitividade, as organizações estão a reestruturar-se baseando-

se na gestão de processos, como também é o caso da SCMP. O surgimento da metodologia 

BPM veio fornecer procedimentos e metodologias às organizações, no que concerne com os 

seus processos de negócio, para singrarem no mercado global.  

A BPM pode ser uma via para consolidar melhorias substanciais em termos de desempenho e 

cumprimento dos processos organizacionais. Na prática, organizações com alguma dimensão 

tendem a ser estruturadas em silos funcionais, cada um trabalhando de forma isolada 

ignorando os processos importantes que atravessam esses silos para se concretizar num 

produto ou serviço para um cliente. A adoção de uma abordagem BPM permite identificar, 

avaliar e melhorar os processos de negócios de abrangência de silos, fomentando uma 

mentalidade orientada para o processo de forma a trazer resultados aos clientes ao invés de 

hierarquias (Trkman, Mertens, Viaene, & Gemmel, 2015).  

Face às incontestáveis vantagens que a BPM possui, a SCMP adotou recentemente este 

conceito alicerçada no trabalho desenvolvido pelo GEPCG, para colmatar lacunas internas 

potenciando a SCMP na vanguarda no que concerne à gestão dos seus processos.  

Este documento expressa o resultado de cinco meses na definição dos processos e respetivos 

procedimentos de suporte do DMC da Instituição, com a finalidade de acrescentar valor, 

competitividade e rigor aos seus colaboradores e, consequentemente aos seus clientes e/ou 

utentes por meio da homogeneização dos seus processos. 

O projeto de dissertação foi assim concluído no tempo previsto e o objetivo inicialmente 

proposto atingido com melhorias significativas para a organização. Os processos foram 

documentados “AS IS”, representando as operações atuais do DMC. Futuramente, a análise 

do "AS-IS" ajudará na transformação de processos com vista à melhoria contínua (TO BE). A 

modelação dos processos de negócio veio oferecer ao departamento orientação e padrões de 

rotinas diárias, bem como prestar apoio na elaboração de estratégias de forma a cumprir os 

objetivos propostos pela organização. 

A SCMP têm feito um esforço para descrever os seus processos baseados em documentos e 

diagramas padronizados (utilizando as aplicações do Microsoft Word e Visio). Embora esta 

seja uma forma de ter alguma documentação sobre os processos, é um processo moroso e 

suscetível de erro, pois lida com uma grande quantidade de documentos necessários para um 

projeto BPM os quais, obedecem a padrões específicos e à mínima alteração (seja o nome do 

departamento envolvido, código manual, etc) requer que se percorra documento a documento 

para fazer atualizações. É certo que este é o primeiro passo para documentar os processos de 

uma Instituição com uma estrutura complexa, e que avançar já com uma solução tecnológica 

sem primeiro conhecer as necessidades reais da SCMP na área de gestão de processos, 

poderia ser um passo precipitado.  
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O trabalho realizado poderá contribuir para alavancar uma necessidade futura, que passará 

pela automatização dos processos para prestar apoio ao trabalho executado pelo GEPCG na 

área da BPM. Deixo aqui uma breve referência, ressalvando que as sugestões aqui 

apresentadas são apenas incentivos que visam a melhoria contínua, a eficiência e eficácia dos 

processos da Instituição.  

Recentemente, existem várias aplicações que surgem para assistir na criação (modelação) e 

melhoramento dos processos, fornecendo um conjunto de ferramentas automáticas de 

simulação, sendo eles os Sistemas de Gestão de Processos de Negócio (BPMS – do termo em 

inglês Business Process Management System). Uma alternativa à atual conceção dos modelos 

de processos seria o uso de uma aplicação BPMS. Estas tecnologias emergentes ajudam a 

criação e manutenção do processo de negócio tornando a modelação do processo mais rápida 

e dinâmica, reduzindo a longo prazo os custos para a organização, melhorando a fiabilidade e 

segurança nos processos como um todo. 

Por último, outra sugestão que não gostaria deixar de salientar é a proposta de um sistema 

CRM (Costumer Relationship Management). Um sistema de informação CRM pode auxiliar a 

manutenção global de dados dos clientes da SCMP. Atualmente, o DMC gere contatos do 

público-alvo da Instituição num formulário Microsoft Excel que vão atualizando 

manualmente. Um sistema CRM apoia a gestão com ênfase no cliente, tendo por base um 

conjunto de procedimentos/processos organizados num modelo de gestão de negócios 

interligados ente si. 
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ANEXO A: Organograma Funcional da SCMP 
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ANEXO B: Cronograma do Projeto 
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ANEXO C: Project Charter 
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ANEXO D: Registo dos Stakeholders 
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ANEXO E: Matriz de Análise dos Stakeholders 
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ANEXO F: Documentação de Requisitos 
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ANEXO G: Matriz da Rastreabilidade dos Requisitos (MRR) 
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ANEXO H: Declaração do Âmbito do Projeto 
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ANEXO I: Registo de Pressupostos e Restrições 
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ANEXO J: Lista de Atividades 
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ANEXO K: Lista de Milestones 
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ANEXO L: Plano de Comunicação  
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ANEXO M: Papéis e Responsabilidades 
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ANEXO N: Plano de Gestão de Recursos Humanos 

 


