Proposta de Sessão Temática
Serviços Partilhados
DESCRIÇÃO DO TEMA DA SESSÃO
Os Serviços Partilhados (SP) remete-nos para uma estratégia colaborativa segundo a qual serviços
transversais comuns a diversas unidades de negócio de uma organização, são concentrados em unidades de
negócio semiautónomas, usualmente designadas por Centros de Serviços Partilhados, com localização física
específica, com recursos concentrados e uma estrutura de gestão que promove a eficiência e eficácia. Os
Centros de Serviços Partilhados primam pela simplificação, uniformização e especialização dos serviços
prestados, que por um lado procuram contribuir para a redução dos custos, derivados da economia de escala,
e por outro alvitram a melhoria na qualidade e nos níveis de serviço.
Apesar de constituir uma inovação nos modelos operacionais e no desenvolvimento organizacional encetada
pelo sector privado, também os governos estão atualmente muito empenhados na implementação de serviços
partilhados pressionados pela necessidade de serem mais eficientes. Porém trata-se de uma realidade
diferente em termos culturais e organizacionais.
As Tecnologias da Informação e da Comunicação, no contexto dos SP, são elementos impulsionadores da
autoaprendizagem e suporte ativo das comunidades aprendentes. O papel das tecnologias da informação nas
organizações mudou significativamente, evoluindo do suporte administrativo para um papel estratégico,
apoiando e definindo estratégias empresariais.
A evolução dos SP, pela especialização em serviços de alto valor acrescentado fez emergir novas abordagens
e novos conceitos. Termos como nearshore e offshore são utilizados para identificar respetivamente serviços
e fornecedores de serviços prestados em países geograficamente próximos (normalmente países que
partilham fronteiras ou com fusos horários compatíveis) ou distantes do país que encomenda o serviço
respetivamente.
A emergência e rápida evolução dos modelos de SP, com o aparecimento de novas estruturas, de que são
exemplos os Centros de Competências (CoC) e Centros de Especialidades (CoEx), convidam a uma
convergência de esforços entre Académicos e Profissionais responsáveis pelos Centros de Serviços
Partilhados. É, de facto, uma área onde a investigação aplicada pode e deve dar um contributo para a
estabilização de abordagens, definição de modelos, abordagens de mercados, identificação de mercados alvo,
caracterização e aprofundamento do conceito de “produto serviço”, entre outros.

Levando em consideração o exposto, propõe-se que a Sessão temática sobre Serviços Partilhados seja
formatada segundo as lógicas académicas, com apresentação e discussão de artigos científicos sujeitos a
revisão por pares, mas também seja considerada uma Sessão conjunta entre Profissionais da área e
Académicos, onde se procurem pontos de convergência por forma a identificar linhas de investigação
aplicada.
A submissão de artigos está aberta às comunidades académica e empresarial com trabalhos de investigação e
desenvolvimento relevantes no domínio dos serviços partilhados.
Os trabalhos serão selecionados em função da sua originalidade, clareza e contributo nas seguintes áreas:


Modelos de Serviços Partilhados



Estratégia de implementação nos Serviços Partilhados



Evolução e tendências nos Serviços Partilhados



Centros de excelência/valor acrescentado



A qualidade dos Serviços em Serviços Partilhados



Gestão de Conhecimento Organizacional nos CSP



Serviços Partilhados na Administração Pública



Os Serviços Partilhados na Administração Pública Portuguesa



Serviços partilhados na Administração Pública Local



Modelos de gestão de compras em Serviços Partilhados



Eficiência e eficácia em estratégias de Serviços Partilhados
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