Objectivos Operacionais
para 2010
Serviços Prestados
O Regulamento Orgânico do CRCSP (Diário da República, 2.ª
série - N.º 65 - 5 de Abril de 2010), define os Serviços de Natureza
Institucional que o CRCSP presta às UO e outras unidades da UL:

» Serviços Financeiros
• Planificação e Prestação de Contas
• Realização e Cobrança de Receita
• Processamento Contabilístico
» Serviços Tecnológicos
• Gestão de Políticas de Tecnologias
de Informação
• Gestão de Políticas de Tecnologias
de Comunicação
» Área de Compras
• Normalização e optimização dos processos
de aquisição de bens e serviços
• Gestão e acompanhamento
de contratos
• Gestão de bens patrimoniais
» Área de Trabalho, Ambiente e Energia
• Organização dos Serviços de higiene,
segurança e saúde no trabalho
• Desenvolvimento e implementação de planos
com vista à eficiência energética e ambiental
» Gabinete de Apoio à Investigação
• Apoio à organização, gestão e dinamização
das actividades de investigação
e desenvolvimento da UL
• Apoio nas matérias relativas à Transferência
do Conhecimento, propriedade intelectual
e empreendedorismo

» Serviços Financeiros
• Definir e implementar o circuito orçamental
e os circuitos de receita e despesa
• Processar vencimentos e outros abonos
• Iniciar o processo de consolidação das contas da UL
» Serviços Tecnológicos
• Normalizar Sistemas de Informação
(Financeiro, RH, Académico e Ciência)
• Planear e apoiar a execução dos processos críticos
(Inscrições/Integrações)
• Melhoria do processo de aprovisionamento
de utilizadores (login único)
• Implementação do Centro de Atendimento da UL.
» Área de Compras
• Criar Central de Compras de Bens e Serviços
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• Gerir Contratos - Concursos Públicos
• Gerir Bens Patrimoniais
» Área de Trabalho Ambiente e Energia
• Definir o Sistema de Segurança
e Saúde no Trabalho
• Iniciar a implementação de um Sistema
de Eficiência Energética na UL
» Gabinete de Apoio à Investigação
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• Implementação de Plataforma de Gestão
de Projectos Científicos da UL
• Participação em projecto transversal à UL
para gestão dos projectos científicos potenciando
os conhecimentos dispersos pela Universidade

O nosso compromisso…
Inovação, Eficiência, Proximidade, Simplificação,
Normalização, Rentabilização de Recursos
e Potencialidades, Ganhos Globais para a UL.

www.sp.ul.pt

Cumprir
para Modernizar
Estatutos da UL
(Diário da República, 2.ª série - N.º 148 - 1 de Agosto de 2008)
Artigo 33.º
(...)

2 - Algumas das iniciativas comuns à Universidade
poderão vir a ser realizadas no âmbito de um centro
de recursos comuns e serviços partilhados, dotado de
autonomia administrativa e financeira, a funcionar em
articulação com o conselho universitário.
“Neste particular, o Conselho Geral encoraja o Reitor a
adoptar um projecto de instalação de serviços comuns
num processo top‐down, coerente, ambicioso e financiado
com os recursos disponíveis – os quais, aliás, a persistir o
quadro presente, seriam em larga medida desperdiçados,
com o que tal haveria de implicar em termos de juízo sobre
o nível de mérito particular e sentido de responsabilidade
colectiva dos legítimos titulares dos órgãos de governo da
Universidade.”
Presidente do Conselho Geral da UL
Dr. Henrique Granadeiro
Cerimónia de Tomada de Posse do Magnifico Reitor,
12 de Maio,2009

“ A modernização da Gestão é o quarto compromisso. Nada
será como dantes. Respeitaremos a dinâmica estatutária
que consagrou importantes orientações nesta matéria, designadamente no que diz respeito a um sistema unificado
de informação e à criação de um Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados.
São medidas que tornarão eficiente a gestão da Universidade, permitindo libertar os responsáveis da Faculdades, e
os seus docentes e investigadores, para as tarefas que lhes
competem, aprofundando uma autonomia que se deve
exercer, fundamentalmente, no plano científico e pedagógico. E tudo isto num quadro rigoroso de avaliação e de
garantia da qualidade, condição indispensável concretizar
os processos de mudança.”
Magnifico Reitor da UL
Prof. Doutor António Sampaio da Nóvoa
Cerimónia de Tomada de Posse,
12 de Maio, 2009
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Objectivos Estratégicos

Visão

• Normalização de regras e procedimentos de gestão comuns

O Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados
(CRCSP), através da gestão racionalizada dos recursos da
Universidade de Lisboa visa consolidar internamente a
coesão institucional e projectar, no país e no estrangeiro,
uma imagem da UL como instituição moderna, coesa, dinâmica e inovadora capaz de ombrear e competir com as
suas congéneres de renome internacional, tornando-se
uma instituição referência no ensino superior europeu.

• Gestão racionalizada de recursos de modo a gerar
poupanças de custos e ganhos de eficiência e qualidade
• Integração de serviços comuns, com vista a obter a
melhoria da qualidade dos serviços da UL
• Partilha, cooperação e interacção institucionais de excelência
• Promoção da utilização das tecnologias da comunicação em
toda a comunidade UL

Missão

• Incorporar as Unidades activamente no processo de
transformação

O CRCSP tem como missão promover e concretizar
o desenvolvimento de projectos com base numa partilha
de recursos materiais, logísticos e humanos existentes,
ou a adquirir e que, através da cooperação e interacção
institucionais, permitam levar a cabo, com uma maior
racionalização de recursos, a realização de actividades
académicas e científicas de grande qualidade, sendo daí
esperada uma potenciação de benefícios para todos os
agentes da Universidade de Lisboa (UL).

Relação entre o CRCSP
e as Unidades Orgânicas
Unidades Orgânicas
e outras Unidades da UL

Percepção de uma necessidade
Tomada de Decisão

Estatutos do CRCSP
(Diário da República, 2.ª série - N.º 244 - 18 de Dezembro de 2009)
Preâmbulo

Solução

(...)

Neste contexto, surge o Centro de Recursos
Comuns e Serviços Partilhados da Universidade
de Lisboa, que visa a promoção, a concretização
e o desenvolvimento de projectos e de uma gestão racionalizada de recursos de toda a Universidade de Lisboa que consolide a sua coesão, permitindo actividades académicas e científicas de
grande qualidade, com base numa real partilha, cooperação e interacção institucionais, a nível interno
e visando uma imagem de Universidade dinâmica
e inovadora, a nível externo, no país e no estrangeiro.

Centro de Recursos Comuns
e Serviços Partilhados
Prestação de Serviços
Operacionalização
de Procedimentos
(Solução)

Serviços e Procedimentos:
» Financeiros
» Tecnologias de Informação
e Comunicação
» Compras
» Higiene, Segurança
e Saúde no Trabalho
» Apoio à Investigação

