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resumo 
 

A criação dos Centros de Formalidades das Empresas (CFE), em 

1997, foi um êxito junto da comunidade empresarial Portuguesa. 

Estes Centros, hoje Lojas da Empresa, juntaram no mesmo espaço 

físico, as entidades intervenientes nos processos burocráticos de 

Constituição, Alteração e Extinção de Sociedades. 

Hoje, a crescente difusão da Internet e o desenvolvimento do 

governo electrónico, impõem novas dinâmicas no atendimento dos 

serviços públicos, onde a simples concentração de diversas 

entidades, no mesmo espaço, já não é suficiente. 

Com este trabalho, pretende-se contribuir para a reformulação do 

modelo de atendimento das Lojas da Empresa. Apresenta-se uma 

proposta de modelo de atendimento integrado, multicanal, num 

conceito de balcão único, apoiado nas tecnologias de informação e 

comunicação e suportado pela plataforma de interoperabilidade da 

Administração Pública. 
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abstract 
 

The creation of Enterprise Formalities Centers (CFE) in 1997 was a 

success with the Portuguese business community. These centers, 

today Lojas da Empresa (business shops) joined in the same 

physical space the entities involved in bureaucratic processes of 

Constitution, Amendment and Extinction of Societies. 

Today, the growing spread of internet and the development of e-

government impose new dynamics in the public services attendance, 

and the simple concentration of various entities, in the same space 

becames not enough. 

This work is intended to contribute to reshape the attendance model 

of Lojas da Empresa (business shops). It is proposed a model for 

integrated, multi-channel and one-stop shop attendance, supported 

by information and communication technologies and backed by the 

interoperability platform of Public Administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Centros de Formalidades das Empresas (CFE), abertos pela primeira vez em 1997, 

foram criados com a finalidade de acolherem, num único espaço, as entidades que 

intervinham na constituição de sociedades comerciais, na alteração de contratos de 

sociedades já existentes e na extinção de sociedades. Pretendia-se facilitar a vida dos 

cidadãos/ empresários sem que tal dependesse de quaisquer alterações legislativas. 

Foram sobretudo medidas de racionalização, como a eliminação de tempos 

improdutivos, que explicaram uma nova atitude na relação dos utentes com os 

serviços públicos, encarados agora como verdadeiros clientes. 

 
Antes dos CFE serem criados, constituir uma sociedade em Portugal, demorava, em 

média, entre 4 e 6 meses. Com a abertura destes centros o tempo médio de 

constituição passou para 11 dias.  

 

Volvida mais de uma década, a rede dos CFE, do Continente, ficou sob a tutela da 

AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P.(AMA) que mudou a imagem e 

nome dos CFE para Lojas da Empresa (LE). 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Marca Gráfica da AMA 

Fonte: www.ama.pt , 2011  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Marca Gráfica das Lojas da Empresa 

Fonte: http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LojaEmpresa/ , 2011  

 

Agora, que a palavra e o conceito “simplex” já estão enraizados na nossa sociedade, 

impõem-se algumas mudanças na organização, nos métodos de trabalho e nas 

competências. Já não faz sentido inserir os mesmos dados duas e três vezes, em 

suportes diferentes, por entidades diferentes.  

http://www.ama.pt/
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LojaEmpresa/
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A crescente difusão da Internet na sociedade, nas empresas e na Administração 

Pública (AP), e o grande desenvolvimento do comércio electrónico e do governo 

electrónico, tem conduzido ao aparecimento de cada vez mais serviços online e os 

actores económicos exigem mais simplificação, eficiência e transparência do sector 

público. 

 

O relacionamento entre a AP e cidadãos e empresas tornou-se mais exigente, sendo 

que um dos grandes desafios dos dias que correm, para a AP, é o de conseguir estar 

à altura dos desejos e expectativas dos seus clientes, focalizando a sua actuação para 

satisfação das necessidades dos mesmos.  

 

É-se chegado a uma situação em que colocar as diferentes entidades no mesmo 

espaço físico já não satisfaz. É necessário integrar verdadeiramente os serviços 

prestados pela AP, numa verdadeira manifestação de orientação para o cliente, 

modernizando os seus procedimentos e actuando segundo princípios de transparência 

e responsabilização. 

 

1.1. Objectivos 

No ano que os primeiros CFE foram criados, a estrutura dos mesmos foi, sem dúvida, 

inovadora, revolucionária e ambiciosa, na medida em que juntou no mesmo espaço 

físico todos os organismos intervenientes nos actos de constituição, alteração e 

dissolução de sociedades, tornando estes processos menos onerosos e mais céleres 

para os cidadãos/ empresários.  

Contudo, as subsequentes alterações legislativas não foram acompanhadas de 

quaisquer reestruturação ou reengenharia dos métodos de trabalho nem tão pouco 

houve, ainda, alteração ao diploma que esteve na sua origem, pelo que os CFE/ LE 

viram-se compelidos a adaptar-se de forma reactiva às alterações legislativas acima 

ocorridas. 

Assim, os principais objectivos deste projecto são: 

 descrever e analisar criticamente o modelo actual de prestação de serviços das 

LE; 

 analisar as percepções e expectativas dos clientes das LE, sobre o atendimento e 

os serviços prestados nas lojas, recorrendo, para tanto, aos questionários 

aplicados; 

 por fim, apresentar o esboço de uma proposta de remodelação do conceito, com 

base num novo paradigma de atendimento verdadeiramente integrado e de valor 



“Lojas da Empresa – Proposta de um novo modelo de atendimento” 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Projecto de Mestrado - Administração e Gestão Pública                                 Marina Cláudia M. C. Pino 12 

acrescentado para o cliente, incluindo as consequentes reformulações relativas ao 

atendimento do cliente, à organização e tramitação dos processos. 

 

1.2. Motivação 

A motivação para fazer o mestrado em administração e gestão pública decorre, 

essencialmente, de questões profissionais. 

Desde Janeiro de 2008 que me encontro a coordenar a Loja da Empresa de Aveiro.  

As medidas SIMPLEX, principalmente a Empresa na Hora (EH), vieram em muito 

modificar os actos praticados nestes serviços, bem como o respectivo workflow do 

processo. De facto, a EH tem sido a modalidade mais escolhida pelos nossos 

empreendedores, pelo que mais de 90% das empresas têm sido constituídas com 

recurso a esta modalidade. 

Assim, com a EH e todos os serviços que já se encontram disponíveis, online, no 

portal da empresa (inclusive Empresa online) os procedimentos e o worklow dos 

processos tradicionais (em vigor desde a abertura dos primeiros CFE em 1997) estão 

obsoletos. 

 

Quando já é possível, ao cliente, criar a sua sociedade no conforto do seu escritório, 

no seu momento e ao seu ritmo, parece-nos inapropriado que nas LE os clientes 

sejam obrigados a uma perda de tempo desnecessária, na medida em que são 

obrigados a interagir com mais do que um interlocutor, a apresentar os mesmos 

documentos por diversas vezes e aguardar que os mesmos dados sejam digitados, 

por diferentes interlocutores, em diferentes formatos e/ ou plataformas.  

Assim gostaria de tentar, de alguma forma, dar o meu contributo para a remodelação e 

reengenharia dos processos nas LE. 

 

1.3. Abordagem  

Para a concretização deste Projecto, tornou-se imperioso o levantamento e descrição 

de cada processo levado a cabo nas LE, tendo servido de base e objecto estudo, em 

concreto, a Loja da Empresa de Aveiro. 

 

Procedeu-se à análise e levantamento do workflow dos processos existentes, com 

base na, inevitável, observação participante da investigadora, bem como em 

entrevistas a todos os intervenientes nas diferentes etapas de cada processo: técnicos 

de front office e técnicos das diferentes entidades, sendo que, para o efeito foi criada 

uma pasta para cada processo desenvolvido na LE. 
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Elaboraram-se e aplicaram-se, ainda, questionários aos clientes das LE, constituídos, 

sobretudo, por questões fechadas onde se pretendeu que o cliente sinalizasse, entre 

as alternativas apresentadas, que outros serviços gostariam de ter nas LE.  

Também foi objectivo destes inquéritos fazer um levantamento dos eventuais 

problemas e/ ou constrangimentos sentidos pelos clientes. 

 

 

1.4. Estrutura  

O presente projecto é constituído por cinco capítulos. No primeiro e presente capítulo 

apresentam-se os objectivos do projecto, a motivação para a sua elaboração, a 

abordagem seguida e a estrutura adoptada. 

 

O segundo capítulo é dedicado ao enquadramento teórico, incluindo secções 

subordinadas aos modelos de administração e gestão pública, reforma e 

modernização administrativa em Portugal, governo electrónico e à contextualização 

legislativa dos Centros de Formalidades das Empresas. Inclui ainda uma secção 

dedicada à elaboração de inquéritos, de suporte ao estudo empírico desenvolvido. 

O terceiro capítulo contém a metodologia geral, a caracterização da situação existente, 

no que diz respeito às entidades hospedeiras, de acolhimento e integrantes das Lojas 

da Empresa, os recursos humanos afectos à estrutura, natureza e finalidade das 

Lojas, descrição dos processos e serviços prestados pelas LE e apresentação dos 

resultados da aplicação dos questionários aos clientes das Lojas da Empresa. 

No quarto capítulo apresenta-se uma proposta de intervenção, com vista ao 

desenvolvimento de um novo modelo de atendimento nas Lojas da Empresa. 

No quinto e último capítulo apresentam-se as conclusões obtidas com o presente 

projecto e abordam-se algumas perspectivas em termos de trabalho futuro. 
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2. ENQUADRAMENTO 

O presente capítulo serve para enquadrar o tema em análise. É constituído por seis 

secções: Administração Pública, Estado e Serviços públicos; Modelos de 

Administração e Gestão Pública; Reforma e Modernização Administrativa em Portugal; 

Governo Electrónico; Contextualização Legislativa dos Centros de Formalidades das 

Empresas e finalmente O inquérito, o que é e para que serve? 

A última secção, foi incluída neste capítulo, uma vez que recorremos à aplicação de 

questionários, aos clientes das Lojas da Empresa, para prossecução deste projecto. 

 

2.1. Administração Pública, Estado e Serviços públicos 

Ao longo dos tempos têm sido diversos os sentidos atribuídos a “administrar”. 

Sabemos que este termo tem origem no latim, através do prefixo ad (direcção, 

tendência para) e minister (subordinação ou obediência). Em Português, o termo 

administração parece carregar uma conotação de algo pesado e arcaico, 

contrariamente ao termo gestão que se apresenta como algo moderno, sofisticado e 

flexível. Por outro lado, observamos que no código das sociedades comerciais, as 

sociedades anónimas têm conselhos de administração e as sociedades por quotas 

dispõem de conselhos de gerência, o que parece sugerir que administrar é mais 

importante que gerir. 

Administrar, de uma forma simplista, pressupõe acções desenvolvidas, com 

combinação de recursos, para atingir objectivos que poderão culminar em bens ou 

serviços no contexto organizacional. 

De acordo com a Constituição da República Portuguesa (sétima revisão constitucional, 

2005), no seu artigo 266º,  “A Administração Pública visa a prossecução do interesse 

público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos”. 

De acordo Amaral (1988), o interesse público é equivalente ao interesse colectivo de 

uma determinada comunidade, é o zelo pelo bem-comum, ou seja, a garantia de que a 

comunidade vive bem. 

 

Ainda o artigo 266º da Constituição da República Portuguesa (sétima revisão 

constitucional, 2005), refere que “Os órgãos e agentes administrativos estão 

subordinados à Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas funções, 

com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da 

imparcialidade e da boa-fé.” 
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O artigo 267º da Constituição da República Portuguesa (sétima revisão constitucional, 

2005) determina ainda que “a Administração Pública será estruturada de modo a evitar 

a burocratização, a aproximar os serviços das populações e a assegurar a 

participação dos interessados na sua gestão efectiva”. 

Segundo Moreira (2000a) nos últimos anos, assistimos ao crescimento do interesse 

pelos estudos das ciências administrativas e pela perspectiva global do estudo da 

Administração Pública.  

 

A Administração Pública (AP), mais ampla que a administração é, em sentido restrito, 

estudada pela ciência da administração, sendo uma entidade que trata as 

necessidades colectivas, prosseguindo e defendendo o interesse público, como 

lembra Moreira (2000a) a AP não é um fim em si mesma, deve servir o cidadão em 

vez de se servir deles. 

 

Segundo Amaral (1999) a AP pode ser vista em dois sentidos; 1º orgânico ou 

subjectivo e o 2º material ou objectivo. Segundo autor, em sentido orgânico, a 

Administração Pública é “o sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem 

como das demais pessoas colectivas públicas, que asseguram em nome da 

colectividade a satisfação regular e contínua das necessidades colectivas de 

segurança, cultura e bem-estar” (Amaral 1999:38). Em sentido material, é a actividade 

desenvolvida pelos serviços públicos e agentes administrativos, no sentido de 

satisfazer as necessidades de segurança, cultura e bem-estar da colectividade 

(Amaral, 1999).  

O primeiro aplica-se quando nos referimos à AP enquanto organização e o segundo 

quando retrata a actividade administrativa exercida pela Administração. 

 

A AP comporta diversas entidades e organismos, incluído o Estado, logo nem toda a 

actividade administrativa é actividade estadual, “a administração pública não é uma 

actividade exclusiva do estado” (Amaral 1999:41). 

A Administração Pública Portuguesa é composta pelas pessoas colectivas públicas e 

pelos respectivos serviços públicos (Carvalho, 2001): 

- Estado; 

- Institutos Públicos; 

- Empresas Públicas; 

- Associações Públicas; 

- Autarquias locais; 
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- Regiões autónomas. 

O Estado desempenha um papel crucial na regulação da sociedade, assegurando os 

direitos fundamentais dos cidadãos. Estado, como conceito, pressupõe a existência de 

um povo, com poder sobre o território que ocupa. 

Sousa (1983:108) afirma que Estado é “um povo fixado num determinado território que 

institui por autoridade própria, dentro desse território, um poder político relativamente 

autónomo”.  

 

Na perspectiva do Direito Administrativo e de acordo com Sá (1999) se à AP 

excluirmos todas as entidades personalizadas que a integram, como: os institutos 

públicos, as associações públicas, as pessoas colectivas territoriais, as empresas 

públicas e as pessoas colectivas privadas de regime predominantemente 

administrativo, resta-nos a pessoa colectiva Estado, entidade que tem a competência 

de realizar a administração directa do Estado. “Como órgão essencial da pessoa 

colectiva Estado – Administração Central há que contar com o Governo, ao qual cabe 

um papel diverso consoante os sistemas de governo em que se insere” (Sá 1999: 39). 

Conforme Moreira (2002:51) “ao Estado e à Administração Pública compete o que 

denominamos a primeira concepção de interesse geral (a manutenção da lei e da 

ordem pública), mas também o fornecimento dos bens colectivos ou aquilo a que 

alguns chamam bens públicos.” 

 

O conceito de serviço público e o papel do Estado sofreu alterações ao longo dos 

últimos anos. “A concepção tradicional construída, no essencial, com base em noções 

sobre o papel do Estado e da Administração Pública, não coincide com as regras de 

mercado e de livre concorrência que actualmente dominam” (Bilhim, 2000:78). 

 

Alguns autores defendem que deve ser o Estado a satisfazer as necessidades dos 

cidadãos, “o Estado está vinculado à prestação de serviços públicos ligados à 

satisfação de direitos fundamentais dos cidadãos” (Bilhim, 2000:79) e o serviço público 

deverá ser prestado a baixo custo, satisfazendo as necessidades de todos, sentidas 

por cada um.  

Outros, como Moreira (2002), defendem que o Estado deve concorrer com serviços 

prestados por particulares, “o Sector público ou governamental, sempre que possível, 

deve estar sujeito à pressão da concorrência, quer para se tornar mais eficaz, quer 

para garantir mais qualidade de escolha por parte dos cidadãos. Nestes, nem há nem 
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pode haver uma garantia à partida de serviço público … a primeira obrigação do 

Estado é garantir o jogo limpo” (Moreira, 2002:53). 

 

Para Bilhim (2000:79) “Em Portugal, por assento constitucional, o Estado está 

vinculado à prestação de serviços públicos ligados à satisfação de direitos 

fundamentais dos cidadãos. As formas de alcançar as finalidades previstas na Lei 

Fundamental encontram-se abertas à cooperação com o sector privado, desde que 

salvaguardando um conteúdo mínimo de serviço público”. 

 

Serviço púbico costuma apresentar duas conotações diferentes, tanto representa o 

organismo prestador do serviço como a actividade desenvolvida por ele.  

 

 

2.2. Modelos de Administração e Gestão Pública 

Nesta secção identificam-se três grandes modelos ou paradigmas de administração e 

gestão pública, baseados em diferentes lógicas, culturas e orientações de actuação. 

A Administração Pública Tradicional ou Clássica, cuja lógica é colocada na 

conformidade legal (legislação), a Nova Gestão Pública, culturalmente vocacionada 

para a perspectiva económica (serviço) e em terceiro lugar a Gestão do Valor Público, 

como paradigma emergente, orientado para a componente cívica (cidadão). 

 

2.2.1. Modelo tradicional de Gestão/ Modelo clássico 

O modelo tradicional do Estado, foi a visão predominante nas democracias ocidentais 

durante grande parte do século XX, caracterizando-se por um Estado de direito 

democrático, burocrático e legalista. Stocker (2008) defende que a Administração 

Pública Tradicional deriva em grande medida de uma percepção weberiana do mundo. 

O pensamento político de Weber não se opunha à ideia de democracia directa, mas 

sentia-a como uma opção pouco viável para a maioria das tomadas de decisão numa 

democracia de massas. 

 

Weber (1978) caracteriza a burocracia como a organização permanente de 

cooperação entre indivíduos com funções especializadas, na base de regras de 

comportamento, de comando e de comunicação, desligados da sua família e 

ignorando a sua personalidade, e com remuneração fixada por regras. Ele afirma que 

uma tal impessoalidade é essencial na natureza da burocracia. 
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A burocracia de Weber (1978) defendia um tratamento equitativo de todos os 

empregados, dado que cada um ficava afecto a áreas específicas de actuação, de 

acordo com as suas capacidades, sendo nomeados em função do seu mérito e não de 

favoritismos. 

 

De acordo com Stocker (2008), a burocracia constitui o terceiro braço na organização 

do estado moderno. A cidadania de massas conduz a cada vez mais exigências ao 

Estado, em áreas tais como a educação e a saúde, que apenas podem ser geridas 

pela estandardização das respostas administrativas, possibilitando uma organização 

que faça face às tarefas geradas pelo Estado de Bem-Estar.  

Na década de 70 do século XX, o modelo de gestão pública, até então burocrático e 

fortemente hierarquizado, no início dos anos 80, começa a cair em descrédito. 

Vários acontecimentos alteraram o papel e modelo de gestão utilizado pelo Estado, 

tais como: crises económicas e financeiras, duas guerras mundiais, a unificação de 

parte da Europa e a divisão da URSS, entre outros. Estes períodos induziram o 

crescimento do Estado, tornando-o mais interventivo, abrangendo quase todos os 

sectores de actividade nas democracias ocidentais. A subida do preço do petróleo em 

300% veio dar como terminada uma época de crescimento económico. A elevada taxa 

de desemprego e de inflação provocou mais solicitações de subsídios e outras 

comparticipações, por parte dos cidadãos, ao Estado, e todas estas condicionantes 

levaram os Governos a procurarem outras formas de fornecer os mesmos bens e 

serviços de forma mais eficiente. 

 

Assim, começa-se a duvidar da eficácia do Welfare State e pretendeu-se virar a 

página para um modelo mais flexível, mais regulador e menos interventivo. Mudou-se 

para uma sociedade onde se impõem regras de mercado mais liberais, de produção 

personalizada, de indústrias pequenas, segmentadas por nichos de mercado, 

impondo-se um mercado de trabalho com mais mobilidade. 

 

2.2.2. Nova Gestão Pública 

Nos dias que correm, sente-se cada vez mais a necessidade de mudança em todos os 

sectores da AP e são postas em causa as ideologias que defendem um Estado 

“perfeito” capaz de corrigir as “imperfeições” do mercado. 

A Nova Gestão Pública surge numa altura em que, aparentemente, há necessidade de 

por mão no despesismo provocado pela expansão do Welfare State, que obrigou ao 

aumento da despesa pública, bem como à necessidade de resposta ao fenómeno da 
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globalização que exige modelos económicos mais competitivos com mais mercado e 

menos Estado. 

Surge assim a necessidade de reforma do Estado com a introdução de novas práticas 

e instrumentos de gestão para diminuir encargos financeiros e prestar serviços de 

qualidade recorrendo a mecanismos de mercado. O Estado abandona o papel 

exclusivo de produtor e passa a desempenhar, também, outros papéis, como 

financiador e regulador, sobretudo em áreas sensíveis tais como a electricidade, água, 

gás, entre outras. Sobre esta matéria, Moreira (2002:53) defende que “há coisas, 

poucas, em que o Estado deve ter o monopólio e outras que o Governo pode e deve 

oferecer, mas em concorrência com o sector comercial e o sector intermédio”, não 

apenas para se tornar mais eficaz nessa provisão, mas também para garantir a 

possibilidade de escolha aos cidadãos. 

A Nova Gestão Pública defende, para além de organizações magras e autónomas, 

retiradas dos sectores público e privado, que estas sejam dirigidas por um restrito 

corpo central de liderança (Stoker, 2008), acabando, assim, com a estrutura 

burocrática do modelo weberiano de Gestão Pública Tradicional. 

Ainda, para Stoker (2008), a optimização do desempenho da Administração Pública, 

centrado na New Public Management, deverá ser controlado por sistemas de 

fiscalização e regulação, que permitam aferir se os dinheiros públicos são gastos no 

fornecimento de serviços públicos adequados às necessidades dos cidadãos. 

De acordo com Hood Cit. por Carvalho (2001:46), esta ideologia, New Public 

Management, é a designação atribuída a um conjunto de doutrinas globalmente 

semelhantes que dominaram a agenda da reforma burocrática em muitos dos países 

da OCDE, desde o final dos anos 70. Ainda, para o autor, o seu aparecimento parece 

estar ligado a quatro megatendências administrativas, nomeadamente: 

1. tentativas para abrandar ou reverter o crescimento do sector administrativo em 

termos de despesa pública e número de funcionários; 

2. uma tendência para a privatização e quase-privatização e um afastamento das 

instituições governamentais, com ênfase renovada na subsidiariedade na 

provisão de serviços; 

3. o desenvolvimento da automação, especialmente das tecnologias de 

informação, na produção e distribuição dos serviços públicos; 

4. o desenvolvimento de uma “agenda” internacional, cada vez mais centrada nos 

aspectos gerais da administração pública, da concepção de políticas, dos 

estilos de gestão e da cooperação intergovernamental, em vez da velha 

tradição da especificidade da administração pública nacional. 
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A introdução da Nova Gestão Pública protagoniza a descentralização do poder 

decisório pelas unidades públicas, a reestruturação dos processos e lógicas de 

funcionamento, a redefinição dos seus objectivos estratégicos e uma maior 

concentração no desempenho e na necessidade de procurar a satisfação dos seus 

clientes e promotores (Denhardt e Denhardt, 2000:550). 

 

De acordo com Madureira (1971), a Nova Gestão Pública levanta incoerências e 

contradições derivadas de pressupostos teóricos, não comprovados de que a gestão 

empresarial é a mais adequada a todas as situações e contextos.  

A Nova Gestão Pública defende a diminuição e descentralização das estruturas, 

revestindo de grande importância a coordenação orçamental e o controlo financeiro, o 

que pode gerar potenciais desequilíbrios nos processos de tomada de decisão, que 

podem estar descentralizados mas que, na prática, se conservam no topo (Madureira, 

1971). Entende, ainda Madureira (1971) que este paradigma se reveste de alguma 

insensibilidade, quando reconhece os cidadãos como meros consumidores. 

 

Em Portugal, as medidas mais recentemente implementadas no sector público, 

visando flexibilidade, mais produtividade, qualidade e a satisfação do cliente 

relativamente aos serviços prestados ao cidadão, são sinónimo de uma nova filosofia 

dentro da ciência da administração 

 

2.2.3. Gestão do Valor Público 

Governar tendo em vista o valor público é o objectivo de um novo paradigma de 

gestão emergente (Stoker, 2008). 

Moore (2004) define valor público como o valor acrescentado na prestação de serviços 

públicos, através da utilização eficiente e inovadora dos recursos. 

Aqueles que defendem este tipo de gestão não têm dúvidas quanto às divergências 

entre gestão pública e gestão privada, principio também partilhado com a 

Administração Pública Tradicional. 

Socker (2008:32) defende ainda que “o valor público é mais do que uma soma das 

preferências individuais dos utentes ou dos fornecedores de serviços públicos. A 

argumentação vai no sentido de que o valor público é construído colectivamente por 

meio da discussão e da deliberação, envolvendo membros eleitos das estruturas de 

governo e outros actores-chave”. 

A força do Valor Público está dependente do envolvimento das pessoas, que nas suas 

relações uns com os outros criam parcerias e redes sociais, baseadas no respeito 
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mútuo e partilha de saberes, potenciando e mantendo, assim, a sua força 

motivacional, que vai muito para além de regras ou incentivos à reforma do serviço 

público. Estas relações bem sucedidas são consideradas a chave para a governança 

em rede e a accountability democrática e é, também, o objectivo central da própria 

gestão. No que toca à avaliação de resultados, mais importante do que atingir metas, 

parâmetros e indicadores de gestão estabelecidos é a criação de valor para os 

cidadãos potenciada pela dinâmica que envolve os diferentes actores na gestão. 

Importa avaliar se o que as administrações produzem cria valor para a sociedade de 

acordo com as expectativas dos cidadãos. 

 

Na perspectiva de Stocker (2008) o papel principal dos gestores deste modelo é 

assegurar a continua adaptabilidade e ajustamento contínuo do sistema. 

A gestão do valor público assenta em três princípios essenciais: eficiência, 

accountability e equidade. Eficiência obtém-se pela troca de experiências, a procura 

de soluções conciliadas e a aprendizagem contínua promovida pelos actores (Stocker, 

2008). 

Accountability garante-se através de uma supervisão atenta, de uma gestão 

contratualizada e da consequente avaliação de resultados conseguidos pela liderança.  

 

Para Stoker (2008), a accontability é um conceito multifacetado, pressupondo a 

existência de justificação e a possibilidade de responsabilização.  

A equidade, nesta forma de gestão, “significa dar às pessoas a oportunidade para ter 

sucesso e esperar que estas contribuam para o processo” (Stoker, 2008:40). 

 

2.3. Reforma e Modernização Administrativa em Portugal 

Vasconcelos (2008) salienta três, das várias razões que ditaram a necessidade de 

modernizar a administração pública: 

a) insatisfação dos cidadãos e dos utentes com o desempenho da administração 

pública; 

b) dificuldades financeiras do Estado, obrigando a limitar a extensão do aparelho 

administrativo e a reduzir os seus custos; 

c) crescente interacção com entidades supra-nacionais no âmbito da globalização 

económica e política, particularmente no caso da UE. 

 

Para falarmos de reforma e modernização administrativa em Portugal, não podemos 

esquecer as mudanças que ocorreram após o 25 de Abril de 1974. Contudo, até à 
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década de 80, e apesar de ser um tema presente na agenda política dos governos, 

apenas se verificaram pequenas mudanças esporádicas e pontuais de modernização. 

Com efeito, com governos minoritários ou de curta permanência no poder, o ambiente 

de grande instabilidade política que se verificava na altura inibiu e condicionou 

qualquer implementação de planos de reforma.  

De acordo com OCDE (1996) as estratégias de reforma adoptadas tinham como base 

um modelo centralizado e global que procurava uma abordagem compreensiva que 

limitava o sucesso das iniciativas de reforma. 

É a partir de 1985, no X Governo Constitucional, que se iniciam algumas reformas 

significativas e dignas de registo. Adoptam-se os conceitos da Nova Gestão Pública e 

o comprometimento político com a reforma e a mudança iniciada em vários países da 

OCDE foram decisivos para a introdução do modelo gestionário na Administração 

Pública. Neste período, assistiu-se, em 1986, à criação do Secretariado para a 

Reforma Administrativa; em 1991, foi aprovado o Código do Procedimento 

Administrativo; publicaram-se, em 1993, as cartas para a Qualidade e a Deontológica 

do Serviço Público, assistiu-se à divulgação das Mil Medidas de Modernização 

Administrativa e ainda à publicação da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos 

(Lei nº 46/ 2007 de 24 de Agosto). Depois de todas estas imposições legais, iniciou-se 

então uma abordagem gestionária, mais orientada para o cidadão e preocupada com a 

mudança da cultura organizacional. 

 

Conforme referido pela OCDE (1996), “há uma preocupação com a privatização e 

desburocratização e, posteriormente, com a qualidade nos serviços públicos.” 

De acordo com Madureira (2004), referindo-se a um estudo da OCDE (1995), “o 

movimento da reforma administrativa em Portugal apresentou-se como consensual no 

elencar das suas principais preocupações. Foram elas a melhoria da imagem do 

serviço público e a recuperação do seu prestígio, a dignificação dos funcionários 

públicos e aumento das suas qualificações académicas e profissionais, a mudança 

atitudinal dos dirigentes e funcionários, a aproximação da Administração aos cidadãos 

(evidenciando a transparência), a quebra das cadeias de comando centralizadas/ 

autocráticas com delegação e descentralização da autoridade, a simplificação de 

regras e procedimentos e a passagem de um ambiente de trabalho dominado pelas 

regras para uma gestão flexível e motivada para o alcance de resultados”. Ainda 

referindo-se ao mesmo estudo, “a OCDE observa o facto da reforma ser um processo 

dinâmico e moroso, que se deve aperfeiçoar e reinventar consoante os contextos, 

referindo ainda que a opinião pública continua a olhar para as mudanças como 
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insuficiente. Numa conjuntura destas, a insatisfação pode emergir fazendo perigar o 

que já se fez até à data” OCDE(1995). 

 

Ainda no que toca a reformas, destaca-se ainda, em 1997 a Publicação do Plano 

Oficial de Contabilidade Pública e a criação das Lojas do Cidadão e dos Centros de 

Formalidades das Empresas. Em 1999, publicou-se o Decreto-Lei nº 135/ 99 de 22 de 

Abril, que estabelece medidas de modernização administrativa, designadamente sobre 

acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e dos agentes económicos em 

particular. 

Em 2003, o programa do XV Governo Institucional, aposta fortemente na reforma da 

administração pública: “A reforma da Administração Pública terá, pois, que ocupar um 

lugar central no processo de desenvolvimento e de modernização do nosso País” 

(Programa do XV Governo Institucional, 46). 

 

No centro desta reforma deverá estar um novo modelo de serviço público, 

fundamentado na cooperação Estado/sociedade civil, ao nível da gestão e da oferta de 

bens e serviços públicos. Este modelo deverá assentar em três linhas de força 

dominantes: 

- redução do peso excessivo da Administração Pública; 

- prossecução de objectivos de eficiência, visando a satisfação da necessidade dos 

cidadãos; 

- promoção de uma cultura de mérito e exigência, em que os serviços devem nortear-

se por resultados e altos padrões de qualidade.” 

Assim, em 2004, assistiu-se à publicação da Lei do novo estatuto do pessoal dirigente 

da administração pública (Lei n.º 2/ 2004, de 15 de Janeiro) e ainda a publicação da lei 

que Estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a organização da 

administração directa do Estado (Lei nº 4/ 2004 de 15 de Janeiro).  

Ainda a destacar, a criação do Programa de Reestruturação da Administração Central 

do Estado (PRACE) e o Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa 

(SIMPLEX) . 

O PRACE foi criado com o intuito de realizar o diagnóstico e a reforma estrutural da 

Administração Pública e com os objectivos de modernizar e racionalizar a 

administração pública central; melhorar a qualidade de serviços prestados aos 

cidadãos pela administração central; e colocar a administração central mais próxima e 

dialogante com o cidadão. 
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O Programa SIMPLEX, que se distinguiu por combinar as políticas de administração 

electrónica e de simplificação, pretende orientar a administração pública no sentido de: 

dar uma resposta pronta e eficaz às necessidades dos cidadãos e das empresas; 

aumentar a confiança dos cidadãos nos serviços e nos funcionários públicos; permitir 

às empresas obter mais rapidamente licenças e autorizações e cumprir outras 

formalidades; e facilitar a racionalização e a eficiência da própria administração 

pública. 

 

Em 2007, foi criado o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da 

Administração Pública (SIADAP), Lei nº 66B/ 2007 de 28 de Dezembro, e já em 2008 

um novo regime de vinculações, carreiras e remunerações (Lei nº 12A/ 2008 de 27 de 

Fevereiro).  

 

Muitas medidas já foram tomadas, contudo muito há ainda a fazer, como afirma Neves 

(2010:151) “é necessária uma Administração mais moderna, mais próxima dos 

cidadãos, mais alinhada com a sociedade do conhecimento e da cidadania, mais 

factor de desenvolvimento e de coesão social, mais capaz de levar à prática, 

eficazmente, as políticas públicas definidas”. Lembra ainda a autora, “a mudança 

efectiva na Administração Pública não se obtém por mudança legislativa, antes exige, 

para se concretizar, uma acção persistente e prolongada subordinada a objectivos 

claros e avaliáveis e suportados num forte empenhamento político a nível geral de 

Governo e de cada Ministro. Torna-se necessário alterar o paradigma de actuação em 

matéria de reforma/ modernização na Administração, traduzido na aprovação de um 

conjunto vasto de medidas nos mais diversos domínios, sem subordinação ou, pelo 

menos clarificação do seu papel enquanto instrumentos de mudanças efectivas e 

nunca avaliadas na sua aplicação e efeitos” (Neves, 2010:152). 

 

2.4. Governo Electrónico 

Nesta secção, no que concerne o paradigma “Governo Electrónico”, referimo-nos, de 

forma sucinta, aos conceitos, às dimensões, às interacções, à visão centrada no 

cliente e à interoperabilidade e integração de serviços. 

 

2.4.1. Conceitos 

Não há uma definição consensual para Governo Electrónico, é uma expressão que 

tanto pode designar o comércio electrónico do Estado (interacção Estado/ Cidadãos e 

Empresas), como para nomear profunda reengenharia de processos (Dias, 2006).  
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De acordo com Dias (2006:29), “de uma forma simplista, o governo electrónico pode 

ser entendido como o negócio electrónico do estado” 

 

Dias e Rafael (2006) afirmam que a Comissão Europeia define Governo electrónico 

como o uso das tecnologias de informação e comunicação na administração pública, 

combinada com alterações organizacionais e novas competências, de forma a 

melhorar os serviços públicos e os processos democráticos e reforçar o apoio a 

políticas públicas.  

 

Alves e Moreira (2004:8) referem que “a noção de governo electrónico surge 

precisamente para designar o processo de transformação nas estruturas e relações 

internas dos vários níveis do Estado e da Administração Pública através da 

incorporação e da potencialização das TIC”. De acordo com os autores, o governo 

electrónico é um “conceito que engloba o recurso às TIC para a obtenção de ganhos 

de eficiência e eficácia nos vários níveis do Estado e da Administração Pública, quer 

no plano das relações internas (G2G), quer no das relações externas (G2B e G2C), 

assim como o modo de facultar serviços públicos menos burocratizados e mais 

centrados nos cidadãos através da modernização das estruturas de Governação” 

(Alves e Moreira, 2004:9). 

 

De acordo com InfoDev (2002) o governo electrónico é o uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) para transformar o governo, tornando-o mais 

acessível, eficaz e responsável. 

 

Independentemente dos vários conceitos adoptados, é consensualmente reconhecido 

que o governo electrónico tem sido uma ferramenta indispensável ao apoio e suporte 

das iniciativas de simplificação. 

 

2.4.2. Dimensões 

Indirectamente, nos conceitos de governo electrónico, podemos encontrar referência a 

três dimensões que, em sentido amplo, fazem parte dele. São elas: governança 

electrónica; governo electrónico e democracia electrónica. 

Com excepção da terceira, que diz respeito ao nível da gestão política, as duas 

primeiras dimensões referem-se ao sector público enquanto prestador de serviços. 
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Para a UNESCO, governança electrónica pode ser entendida como o desempenho do 

governo, através do meio electrónico, a fim de facilitar um processo eficiente, rápido e 

transparente de divulgação de informações para os órgãos públicos e outros, e para a 

realização de atividades de administração do governo. Governança electrónica é 

geralmente considerado como um conceito mais amplo de governo electrónico, já que 

pode provocar uma mudança na maneira como os cidadãos se relacionam com o 

governo e com o outro.  

Podemos concluir que, Governança electrónica tem, sem dúvida, uma abrangência 

transversal e multidisciplinar, e procura modernizar e reformar processos e serviços 

públicos, potenciar a procura de novas aptidões, quer a nível pessoal como a nível 

organizacional, utilizando as tecnologias de informação e comunicação como suporte 

e método facilitador. 

 
Para a UNESCO (2005), o governo electrónico é o uso de tecnologias de informação e 

de comunicação para promover o controlo eficiente e eficaz, tornando-o mais 

acessível e responsável aos cidadãos. 

O cidadão/ cliente dos serviços públicos, com acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação, pode aceder a serviços e/ ou informações públicos, no 

local e hora que mais lhe convier, sem necessidade de deslocações, satisfazendo de 

forma mais eficiente uma determinada necessidade. 

 

De acordo com Dias (2006), “parece ser relativamente seguro afirmar que a 

democracia electrónica se debruça sobre o papel desempenhado pelas tecnologias 

enquanto facilitadoras do processo político democrático, não incluindo, como é o caso 

do governo electrónico, a prestação ou a aquisição de serviços pelo estado, nem tão-

pouco o papel das tecnologias enquanto catalisadoras da reforma administrativa”. 

Como afirmam Alves e Moreira (2004), “os avanços registados a nível das TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) e a generalização da sua utilização 

abrem novas possibilidades a nível da participação dos cidadãos. O conjunto das 

iniciativas que envolvem a aplicação das TIC a processos de votação, discussão, 

consulta ou definição de políticas é frequentemente agrupado sob a designação de 

democracia electrónica”. 

Como defendido no Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal (1997), 

“o desenvolvimento acelerado da sociedade da informação tem seguramente 

implicações sobre a forma como os cidadãos exercerão no futuro os seus direitos 

políticos. Não vale a pena fugir ao problema com argumentos de desigualdade de 
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acesso ou outros. É preciso iniciar uma profunda reflexão para que, na altura certa, se 

retirem benefícios da utilização pelos cidadãos das tecnologias da informação no 

exercício dos seus direitos políticos. Entretanto, as instituições democráticas deverão 

desenvolver formas de utilização da Internet para a consulta dos cidadãos, garantindo 

que a inevitável emergência da participação por via electrónica não colida com os 

princípios fundamentais da democracia representativa”. 

 
2.4.3. Interacções 

Na vida dos cidadãos e das Empresas/ Organizações, muitos dos acontecimentos e 

actos formais têm, obrigatoriamente, em algum ponto, de passar pelo sector público. 

Estes; cidadãos, funcionários, empresas, organizações, como clientes, esperam que o 

sector público interaja com eles de modo eficiente e eficaz e de forma transparente e 

amigável. 

Alves e Moreira (2004) explicam 3 tipos de relações internas e externas: 

G2G (Government to Government): relações internas que envolvem acções e funções 

de diferentes níveis do Estado ou departamentos da Administração Pública. Podem 

concretizar-se a nível horizontal (por exemplo: entre serviços pertencentes a dois ou 

mais Ministérios) bem como a nível vertical (por exemplo: entre os Municípios e a 

Administração Central). 

G2B (Government to Business): relações externas que envolvem a interacção com as 

empresas. Incluem os processos de compras e estabelecimento de contratos para 

prestação de serviços por empresas, assim como funções reguladoras e de recolha (e 

transmissão) de informação (por exemplo: para efeitos fiscais). 

G2C (Government to Citizens): relações externas que envolvem a interacção com os 

indivíduos enquanto cidadãos. Incluem a transmissão e recolha de informação, a 

prestação de serviços e também os processos de consulta e participação. 

 

É indubitável, a necessidade de comunicação e colaboração entre os diversos 

organismos do estado. Não só necessitam de comunicar e colaborar, como 

necessitam de o fazer de forma eficaz e eficiente. Os organismos do estado têm 

tarefas partilhadas, como a execução do orçamento do estado ou a análise de um 

pedido de licenciamento industrial, prestam serviços uns aos outros, implementam em 

conjunto políticas públicas e prestam serviços aos cidadãos e empresas. 

Do ponto de vista das acções e funções dos vários níveis e organismos da 

administração pública, as relações internas do estado, podem concretizar-se a nível 
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horizontal, entre serviços pertencentes a vários ministérios, e a nível vertical, entre os 

municípios e a administração central (Alves e Moreira, 2004). 

 

As empresas esperam interagir com o sector público de forma eficaz, eficiente, célere 

e transparente, obtendo os serviços/ informações que necessitam recorrendo às 

tecnologias de informação e comunicação, sem maiores custos de contexto. Ou seja, 

o governo electrónico permite-lhes obter o serviço e/ou informação sem deslocações, 

à hora que mais convém, no conforto do seu escritório, sem filas de espera. 

Enquanto clientes “elas beneficiam com o desenvolvimento do governo electrónico na 

mesma medida em que dele beneficiam os cidadãos individuais” (Dias, 2006). 

Já são muitos os serviços disponíveis através do Portal da Empresa 

(www.portaldaempresa.pt ), como por exemplo: criação de novas empresas, o registo 

de marcas e patentes, pedidos de licenciamento industrial, etc. 

 

São vários os motivos que levam o estado a interagir com os cidadãos, por exemplo 

enquanto utente, contribuinte, eleitor ou mesmo funcionário. 

A grande vantagem do governo electrónico, para os cidadãos, é devida à comodidade 

do uso das novas tecnologias de informação e comunicação (em especial a internet – 

Web), em especial pelo facto de poderem aceder a serviços e/ ou informações sem 

deslocações, à hora e local que bem entendem, demorando apenas o tempo 

necessário. Lembrando o lema da Senha 001 – “é sempre a sua vez”! 

São exemplo destes serviços, já disponíveis online, com acesso através do Portal do 

Cidadão (www.portaldocidadao.pt ): pedido de abono de família para crianças e 

jovens, pedido de certidão de nascimento, inicio do processo de casamento, 

preenchimento de declarações fiscais, marcação de consultas médicas, entre muitos 

outros. 

 

De acordo com o Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal (1997),”a 

divulgação da informação aos cidadãos e às empresas deverá estar sempre disponível 

pela via electrónica”. Daqui decorre a necessidade de uma profunda reformulação da 

forma como a Administração se dirige aos cidadãos e às empresas. A publicação 

electrónica, em muitas circunstâncias, dispensa o recurso a outros meios de 

divulgação, pelo que, também em Portugal se assiste à disponibilização intensa de 

páginas World Wide Web na Internet, à semelhança do que se tem assistido nos 

países em que a sociedade da informação se encontra num estádio de 

desenvolvimento superior ao do nosso país. 

http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
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2.4.4. Visão Centrada no Cliente 

A implementação do governo electrónico, levou o Estado a deixar a sua posição de 

“virado para si mesmo” e a voltar-se para a sua razão de ser: os cidadãos e as 

empresas. 

A estrutura do nosso Governo, composto por ministérios, secretarias de estado, 

direcções gerais, direcções de serviços e divisões é caracterizada por uma 

organização vertical, rígida e uma gestão hierarquizada, leva a que cada divisão se 

volte para si mesma. 

De acordo com Dias (2006), ”deste tipo de organização decorre uma prestação 

compartimentada de serviços que segue a lógica orgânica do estado e não a lógica 

das necessidades dos cidadãos ou das empresas. No fundo a administração pública 

transpõem para os seus clientes a sua própria organização funcional. Como resultado, 

estes necessitam muitas vezes de se deslocar a diferentes departamentos, interagindo 

com diferentes interlocutores, para resolver um único assunto”. 

 

Dias e Rafael (2006:82), afirmam que “a estrutura governamental é, geralmente, muito 

complexa para ser facilmente percebida por um utilizador comum que, provavelmente, 

está muito mais interessado em resolver seus problemas de uma forma rápida e 

eficiente do que entender as peculiaridades da administração”. 

Com efeito, um serviço público electrónico, orientado para o cliente, deverá organizar 

os processos transversalmente, de acordo com as necessidades reais deste, estar 

disponível a horas para ele convenientes, ou seja, deverá ir ao encontro das 

necessidades e expectativas do cliente. 

“Os diferentes departamentos do governo deverão desenvolver a capacidade de 

comunicar entre si de maneira a que os utilizadores possam beneficiar de serviços 

horizontais e integrados” (Dias e Rafael, 2006:82). 

 

Atendimento integrado 

Os cidadãos e empresas que procuram os serviços públicos para colmatarem as suas 

necessidades de serviços ou informações, para resolverem os seus problemas, 

pretendem fazê-lo de forma eficiente. Não lhes pode ser exigido que dominem e 

compreendam todas as particularidades organizativas dos diversos serviços públicos. 

A necessidade do cliente passar por vários interlocutores, de diversos departamentos 

e “contar a sua história” mil vezes, é o reflexo da lógica orgânica do estado, não das 

necessidades dos cidadãos e empresas. 
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Idealmente, um utilizador deveria ser capaz de fazer um único contacto, num único 

ponto de acesso (Dias e Rafael, 2006). 

Ou seja, independentemente dos departamentos responsáveis, pelos diversos 

serviços que o cliente necessita, este deveria poder resolver todos os seus problemas 

num único balcão – o chamado balcão único (on-stop). 

Vários autores definem On Stop Shop (Balcão Único) como sendo a concentração, 

num único local, de vários serviços (Kubicek e Hagen, 1999 e Vaz, 2007) 

Bellamy (2003:116) relembra que “on-stop shops prometem aos Governos economias 

de escala, enquanto oferecem aos seus clientes mais conveniente acesso e respostas 

mais holísticas às suas necessidades e problemas.” 

De acordo com Dias (2006), “o desenvolvimento do balcão único exige a capacidade 

de garantir um atendimento integrado, de qualidade e eficiente, apesar de essa função 

poder implicar a decomposição, o encaminhamento e o seguimento das solicitações 

dos clientes através de um espectro alargado de diferentes organismos” ...”assim, 

idealmente, tal como acontece nas empresas com os departamentos de marketing, a 

responsabilidade pela função de atendimento (front office) deveria ser concentrada 

num único organismo e separada das restantes funções operacionais da 

administração pública (back offices).”  

 

Claro que, atendimento integrado só é possível se os organismos forem capazes de 

comunicar entre si, de forma eficiente, se o workflow dos processos estiver bem 

definido de forma a possibilitar eficácia e celeridade. 

“É nomeadamente importante que os processos possam ser encaminhados de forma 

expedita, preferencialmente digital, e que, em qualquer momento, possa ser conhecido 

o respectivo estado, tanto a nível do front office como ao nível dos diferentes back 

offices. Para tal, mais uma vez, é fundamental garantir a interoperabilidade dos 

sistemas de informação dos diferentes organismos da administração pública” (Dias, 

2006:38). 

Nesta linha e em resposta à Directiva de Serviços 2006/123/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, o XVIII Governo Constitucional, através do Decreto-Lei nº 

92/2010 de 26 de Julho, estabelece os princípios e as regras necessárias para 

simplificar, no território nacional, o livre acesso e exercício à actividade de serviços 

com contrapartida económica. 

A simplificação e a desburocratização são conseguidas através de vários mecanismos 

que visam facilitar a vida às pessoas e às empresas prestadoras de serviços. Assim, 

em primeiro lugar, é criado o balcão único de serviços (Balcão do Empreendedor) que 
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passa a disponibilizar toda a informação necessária para o desenvolvimento da 

actividade em Portugal, bem como informação relevante para os destinatários dos 

serviços. Ou seja, a partir de um único portal passa a ser possível, para qualquer 

pessoa ou empresa que pretenda prestar serviços em território nacional, saber quais 

os requisitos que tem de cumprir para o exercício da sua actividade e quais os actos e 

permissões administrativas de que necessita. 

O Balcão do Empreendedor (BdE) deverá estar disponível ainda no 4º trimestre de 

2011. 

 

Antes da criação deste balcão, já havia em Portugal alguns casos de sucesso, como 

por exemplo se destaca: a modalidade de constituição “Empresa na Hora”, os PAM – 

Posto de Atendimento Múltiplo (Lojas do Cidadão de 1ª geração), os BMS – Balcões 

Multi Serviços (Lojas do Cidadão de 2ª geração). 

 

Eventos de vida e situações de negócio 

Já estão disponíveis em Portugal alguns serviços integrados por evento de vida. 

“Trata-se de organizar os serviços do estado segundo paradigmas que correspondam 

às necessidades do dia a dia tanto de cidadãos como de empresas: mudar de casa, 

ter um filho, criar um negócio, etc. Este tipo de organização permite esconder do 

cliente a complexidade departamental da administração e, assim, torna-la mais 

acessível aos seus clientes” Dias (2006:39). 

Já são exemplos, de serviços integrados por evento de vida, o balcão “perdi a 

carteira”, o balcão “vamos ter uma Criança” e o balcão “casa pronta”. 

 

Multicanal 

Embora, os serviços prestados pelo governo electrónico sejam, sem sombra de 

dúvida, mais baratos para prestador e cliente, muitas vezes mais confortáveis e 

convenientes para as diversas partes, não significa que o Governo possa descorar os 

outros canais de atendimento.  

“Ao contrário do que acontece nas empresas, o estado não escolhe os seus clientes. 

Os serviços do estado devem ser acessíveis a todos os cidadãos, ainda que esses 

cidadãos não saibam como usar ou escrever ou mesmo de perceber as línguas 

disponíveis; ou possuam qualquer outra desvantagem que os impeça de utilizar um ou 

mais canais de atendimento” (Dias, 2006:40). 



“Lojas da Empresa – Proposta de um novo modelo de atendimento” 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Projecto de Mestrado - Administração e Gestão Pública                                 Marina Cláudia M. C. Pino 32 

Ainda na mesma linha, Dias e Rafael (2006), escrevem que também acontece que 

nem todos os serviços governamentais podem ser simplesmente disponibilizados 

online. Por exemplo prestação de serviços médicos. 

Também afirma Bellamy (2003;116) que “é importante reconhecer que alguns serviços 

da era da informação são melhor prestados através de outros canais electrónicos, em 

especial o telefónico”. 

Assim, podemos concluir, que o atendimento dos serviços públicos, deverá estar 

disponível nos diversos canais de atendimento (presencial, internet, telefone e outros) 

e possibilitar que o cliente inicie o seu atendimento num canal e possa continuar e/ ou 

terminar noutro. 

Como afirmam Dias e Rafael (2006:82), “deverá ser o utilizador a escolher qual o 

canal de atendimento que deve escolher e em que ocasião”. 

 

2.4.5. Interoperabilidade e Integração de Serviços 

Alves e Moreira (2004:24) entendem que “a interoperabilidade das plataformas 

depende de uma prévia estandardização, mas a especificidade de muitos 

procedimentos administrativos pode constituir uma forte barreira a esse objectivo. 

Importa, por isso, que as soluções técnicas sejam acompanhadas de um esforço para 

estabelecer um entendimento comum dos conceitos administrativos envolvidos”.  

 

Dias (2006:49) escreve que, “a interoperabilidade refere-se à capacidade de os 

diferente organismos da administração pública comunicarem entre si usando meios 

digitais. Essa capacidade é relevante tanto em termos de integração entre o front 

office e o back office, como em termos de integração entre os diferentes back offices. 

A interoperabilidade constitui um pré-requisito para a integração de serviços”.  

 

De acordo com a UMIC, a Plataforma de Interoperabilidade para a Administração 

Pública (AP) é um sistema que facilita a inter-operação de diferentes sistemas de 

informação, tendo por base princípios de interoperabilidade e segurança. Permite 

sinergias e redução das necessidades de desenvolvimento, pois visa integrar os 

diferentes sistemas de informação existentes sem exigir desenvolvimentos 

significativos de novo software ou reconfigurações específicas de hardware. 

 

De acordo com iAP (2011), a interoperabilidade pode ser classificada em 3 níveis de 

interoperabilidade: 
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- Interoperabilidade Técnica: capacidade de sistemas e dispositivos trocarem dados 

com fiabilidade e sem custos acrescidos;  

- Interoperabilidade Semântica: capacidade de manter o significado da informação em 

circulação, obtida pela utilização controlada de terminologias, taxionomias e esquemas 

de dados;  

- Interoperabilidade Organizativa: capacidade de cooperação entre organizações, 

obtida pela compatibilização de processos, canais, motivações e outros elementos que 

facilitam a obtenção de fins comuns.  

 

2.5. Contextualização Legislativa dos Centros de Formalidades das Empresas 

Pretendemos, nesta secção, identificar a legislação que originou a criação dos Centros 

de Formalidades das Empresas (CFE), bem como a legislação que, publicada 

posteriormente, de forma directa ou indirecta afectou o funcionamento daqueles 

centros, agora Lojas da Empresa.  

 

Em 8 de Março de 1997 foi publicado o Decreto-Lei 55/ 97, através do qual o Governo 

em exercício criou, a título experimental, os CFE de Lisboa e do Porto.  

O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), foi 

designado como entidade hospedeira dos CFE, ficando desde logo também aberta a 

possibilidade de outros, que viessem a ser criados, poderem ficar instalados em 

associações empresariais, câmaras de comércio e indústria e ordens profissionais que 

assim o solicitassem, mediante processo de candidatura a apresentar junto do Ministro 

da Economia. 

Esta medida surge após auscultação de diversos agentes económicos, que apontaram 

como principais entraves burocráticos os actos respeitantes à constituição de 

sociedades e ao licenciamento de estabelecimentos. Os mesmos agentes económicos 

assinalaram, também, o défice de informação e a morosidade interdepartamental 

como limitadores do desenvolvimento de projectos empresariais. 

 

Assim, este diploma surgiu com o objectivo de facilitar a vida empresarial, tornando os 

actos burocráticos mais simples, acessíveis e eficazes sendo que, para tanto, 

institucionalizou a figura do CFE, que de acordo com o diploma mencionado “consiste 

na instalação física, num único local - a entidade hospedeira - de delegações ou 

extensões dos serviços ou organismos da Administração Pública, com um 

relacionamento mais frequente com as empresas, designadamente Registo Nacional 

de Pessoas Colectivas, Direcção-Geral dos Impostos, centros regionais de segurança 
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social, notariado e registo comercial” (Decreto-Lei 55/ 97 de 8 de Março), e, sobretudo, 

para facilitar os processos de constituição, alteração ou extinção de empresas e actos 

afins. 

 

A escolha das cidades de Lisboa e Porto para esta experiência deveu-se ao facto de, 

no ano de 1994, se ter verificado nestes dois distritos o maior número de matrículas 

registadas, ficando assim mais perto do maior número possível de empresas. 

Esta medida, foi, à luz da realidade económica da altura, o desabrochar de uma nova 

atitude da Administração Pública que de uma forma simples, eficaz e menos onerosa 

para o empresário contribuiu para o aumento da eficácia e da competitividade dos 

agentes económicos. 

 

Os dois primeiros CFE registaram tamanho êxito junto dos empreendedores que, 

como referido no preambulo do Decreto-Lei nº 78A/98 de 31 de Março, de finais de 

Outubro de 1997 a 31 de Dezembro do mesmo ano, iniciaram mais de dois mil 

processos.  

O acolhimento entusiástico desta iniciativa por parte da sociedade civil, veio 

demonstrar a necessidade de alargamento da rede ao restante território nacional, o 

que veio a acontecer no ano seguinte. 

Este diploma, que revogou o anterior, para além de decretar o alagamento da rede, 

também delineou as entidades que deveriam integrar cada CFE (artigo 3º do Decreto-

Lei nº 78A/98 de 31 de Março). 

Assim, depois da abertura dos dois primeiros CFE, em Outubro de 1997, seguiu-se 

Coimbra e Setúbal, respectivamente em Maio e Outubro de 1998, em Abril de 1999 foi 

criada uma extensão na cidade da Covilhã em Julho do mesmo ano em Braga e Loulé. 

Em Julho de 2000 Lisboa 2, em Dezembro de 2003 Aveiro, Viseu e Leiria e em Abril 

de 2004 também na Ilha da Madeira foi aberto o CFE do Funchal. No início de 2008 

foram extintos os CFE da Covilhã e Lisboa 2, sendo que actualmente permanecem 

nove CFE em Portugal Continental e um na Ilha da Madeira. 

 

Já com a Rede dos CFE fortemente consolidada na sociedade Portuguesa, em 

meados de 2005, o XVII Governo Constitucional entendeu ser necessário mais um 

esforço de desburocratização e incentivo ao dinamismo dos agentes económicos e no 

sentido de impulsionar o desenvolvimento da economia nacional, permitiu a 

possibilidade de constituição imediata sociedades (Decreto-Lei 111/ 2005 de 8 de 
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Julho). Foi assim criado o tão emblemático método de constituição de sociedades 

conhecido como “Empresa na Hora”. 

 

O Governo que criou o método de constituição de sociedades Empresa na Hora, no 

ano seguinte, e através do Decreto-Lei 76-A/ 2006 de 29 de Março, dando seguimento 

à concretização do seu Programa na área da Justiça, torna facultativas as escrituras 

públicas relativas a actos da vida das empresas. O mesmo diploma também veio 

permitir um novo método de Dissolução e liquidação da sociedade na hora “Extinção 

Imediata” e abriu as portas aos registos online, sendo estes menos onerosos que os 

efectuados em atendimento presencial.  

 

Entre muitas outras medidas, destaca-se ainda a eliminação da competência territorial 

das conservatórias de registo comercial permitindo, assim, que “qualquer cidadão ou 

empresa possa praticar qualquer acto de registo comercial em qualquer conservatória 

do registo comercial do território nacional, independentemente da conservatória da 

sede da sociedade em causa” (Decreto-Lei 76-A/ 2006 de 29 de Março). 

 

Através do Decreto-Lei 116/2007 de 27 de Abril, o XVII Governo Constitucional, 

prosseguindo com o seu compromisso político de modernização da Administração 

Pública, “considerada como uma peça essencial da estratégia de crescimento para o 

País e como um instrumento que deve permitir melhorar a relação com os cidadãos e 

reduzir os custos de contexto para as empresas”( Decreto-Lei 116/2007 de 27 de Abril) 

cria, e integra no âmbito da lei orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 202/2006, de 27 de Outubro, a AMA - Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P.  

 

A AMA integra, entre outras, as atribuições do Instituto para a Gestão das Lojas do 

Cidadão, as atribuições da UMIC- Agência para a Sociedade do Conhecimento, I. P., 

no domínio da administração electrónica e ainda as atribuições do Instituto de Apoio 

às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, I. P., relativas aos CFE, e 

estrutura de gestão da respectiva rede nacional. Após este momento, a AMA decidiu 

fazer uma alteração de denominação e de imagem dos CFE, passando estes a 

designarem-se Lojas da Empresa (LE).  
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Em 2008, integrada no programa SIMPLEX, destaca-se a criação de uma medida de 

simplificação do processo de licenciamento industrial - Regime de Exercício da 

Actividade Industrial (REAI), através do Decreto-Lei nº 209/ 2008 de 29 de Outubro.  

 

A dificuldade na obtenção de títulos de licenciamento já tinha sido apontada pelos 

agentes económicos, quando da auscultação que foi efectuada para a criação dos dois 

primeiros CFE. Já tinha sido feita uma tentativa de simplificação destes 

procedimentos, através do Decreto-Lei nº 69/2003, de 10 de Abril, que veio definir um 

novo regime legal para o exercício da actividade industrial. Contudo, não se verificou a 

celeridade e simplificação desejadas. Assim, através deste diploma, reduziram-se as 

tipologias de estabelecimentos, de quatro para três; foi criada a figura de interlocutor 

único – a entidade coordenadora; reforçaram-se os mecanismos conducentes ao 

cumprimento dos prazos previstos no diploma e incluiu-se o princípio geral do 

deferimento tácito para os casos de não cumprimento dos mesmos. Também se 

aproveitaram as vantagens das novas tecnologias de informação e comunicação para 

simplificar e contribuir para uma maior transparência, na medida em que o industrial, 

através de um simulador, conhece antecipadamente o procedimento e os custos que 

se aplicam ao seu caso em concreto, bem como tem a possibilidade de acompanhar 

as diferentes fases do seu processo. 

 

Este novo regime veio eliminar fases do procedimento que se concluiu serem 

desnecessárias, encurtar prazos de decisão e é totalmente desmaterializado.  

A plataforma de interoperabilidade de suporte à tramitação dos 

procedimentos inerentes aos pedidos de licenciamento industrial, prevista no art.º 14.º 

do referido Decreto-Lei, foi desenvolvida pela AMA, pelo que desde logo as Lojas da 

Empresa passaram a apoiar os empresários, na submissão destes pedidos. 

 

2.6. O Inquérito, o que é e para que serve? 

O Inquérito (por entrevista ou questionário) é um processo de recolha sistematizada de 

dados susceptíveis de serem comparados que se tornou num dos instrumentos mais 

utilizados no domínio da investigação aplicada, nomeadamente na área social.  

 

Desde os estudos de mercado às pesquisas puramente teóricas, passando pelas 

sondagens de opinião, poucos são os estudos que não se apoiam, parcial ou 

totalmente, em informações recolhidas com base em inquéritos,  “tornou-se num dos 

mais usados e abusado instrumentos de recolha de informação. Se bem construído, 
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permite a recolha de dados fiáveis e razoavelmente válidos de forma simples, barata e 

atempadamente.” (Anderson, 1998: 170) 

 

De acordo com Matalon (2001:7-8) “O inquérito pode ser definido como uma 

interrogação particular acerca de uma situação englobando indivíduos, com o objectivo 

de generalizar”.  

É uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões, apresentadas por escrito aos inquiridos, tendo por objectivo ausculta-los 

sobre as suas opiniões, sentimentos, interesses, crenças, expectativas, etc. 

Usualmente, os questionários, são propostos por escrito aos inquiridos, chamando-se 

questionários auto-aplicados. Quando, eventualmente, as questões são colocadas 

oralmente pelo investigador, podem ser designados como questionários aplicados com 

entrevista ou formulários. 

 

O recurso ao inquérito é necessário de cada vez que temos necessidade de 

informação sobre uma grande variedade de comportamentos de um mesmo indivíduo, 

ou quanto pretendemos conhecer o mesmo tipo de variável para muitos indivíduos é, 

assim, “um instrumento para recolha de dados constituído por um conjunto mais ou 

menos amplo de perguntas e questões que se consideram relevantes de acordo com 

as características e dimensão do que se deseja observar” (Hoz, 1985: 58). 

 

No que toca à recolha de informação, podemos dizer que existem dois tipos: as 

documentais e não documentais. Nas técnicas documentais a recolha de informação é 

feita a partir de suportes bibliográficos já existentes. Nas técnicas não documentais o 

investigador realiza observação directa ou indirecta, podendo ser feita, neste caso, 

através do questionário.  

 

“Todo o inquérito, seja ele qualitativo ou quantitativo, põe, por um lado o problema da 

agregação das respostas individuais e, por outro, o da sua generalização. A utilização 

correcta de técnicas precisas tende a trazer uma resposta a estes dois problemas. 

Mas as conclusões de um inquérito são sempre uma estimativa do objecto estudado” 

(Boudon et al., 1990:132) 

 

2.6.1. Vantagens e limites do questionário 

Independentemente de todas as vantagens que um questionário tem, existem sempre 

algumas desvantagens, das quais se destaca o facto do mesmo depender totalmente 
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da linguagem, tudo o que nos é dado a saber é o que o inquirido conseguiu e/ ou 

pretendeu transmitir.  

Destacam-se ainda algumas vantagens e limites. 

 

Vantagens: 

a) Possibilita atingir um grande número de pessoas, mesmo que dispersas 

geograficamente. O questionário foi aplicado nas nove Lojas da Empresa, 

dispersas pelo país – de Braga a Loulé; 

b) Implica menos gastos com recursos humanos; 

c) Garante o anonimato dos inquiridos; 

d) Não expõe o investigador à influência das opiniões e do aspecto dos inquiridos. 

 

Limites: 

a) Exclui os eventuais inquiridos que não conheçam a linguagem e língua utilizada 

no questionário; 

b) Não é garantido que os inquiridos o devolvam devidamente preenchido; 

c) Impede que o investigador conheça as circunstâncias em que foi respondido, o 

que poderia ser importante par a avaliação da qualidade da resposta; 

d) Os resultados poderão ser bastante críticos em relação à objectividade, pois as 

questões poderão ser interpretadas de diferentes maneiras pelos inquiridos. 

Assim, é recomendável que os questionários recorram a palavras simples e a uma 

linguagem acessível, clara e precisa para o seu público-alvo. As questões devem ser 

curtas e directas. 

 

2.6.2. Construção do questionário 

Segundo Giglione & Matalon (1992), antes de realizarmos um inquérito devemos saber 

quem precisamos de inquirir e que questões iremos colocar. Ao planear o inquérito já 

deve estar definido o público-alvo a inquirir e o que se quer saber acerca dele, quais 

são os objectivos a atingir e de que forma vai ser aplicado o inquérito. Posteriormente, 

preparamos o instrumento de notação (questionário), para o qual é necessário ter-se 

em atenção o tipo de perguntas, a ordem pela qual ocorrem, a linguagem aplicada e a 

apresentação final. Finalmente surge a recolha dos dados, onde se recolhe toda a 

informação necessária para concretizar o objectivo do inquérito.  

 

A construção do questionário e a formulação das questões constituem uma fase 

fundamental do desenvolvimento de um inquérito. Antes da elaboração do 
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questionário é necessário saber com precisão o que procuramos, de modo a que as 

questões sejam elaboradas de forma a suscitarem a mesma interpretação por parte de 

todos os inquiridos e ainda a que todos os aspectos das questões tenham sido bem 

abordados, etc. Estas condições resultam da realização das entrevistas e do teste às 

primeiras versões do questionário, o chamado pré-teste. O Pré-teste consiste em 

validar o questionário, aplicando alguns exemplares a uma parte da população - alvo. 

(Ghiglione & Matalon, 1992). 

No caso em estudo o pré-teste foi aplicado aos clientes da LE de Aveiro. 

 

As primeiras questões de um questionário são muito importantes, são elas que 

indicam aos inquiridos o estilo geral do questionário, qual o género de resposta 

esperado e os temas que vão ser explorados.  

No questionário devermos garantir que as respostas ou categorias associadas às 

perguntas sejam exaustivas e excludentes. As perguntas deverão ser colocadas com 

precisão, inteligibilidade, personalização e objectividade. Deverão ser evitadas 

perguntas indeterminadas e pouco claras (Ghiglione & Matalon, 1992). 

Usualmente, começa-se um questionário por questões que despertam o interesse dos 

inquiridos e que não desmotivem o seu preenchimento. 

 

Quanto à forma, as questões de um questionário podem ser fechadas, abertas e semi-

abertas. 

 

As questões abertas são aquelas em que o inquirido tem liberdade para escrever a 

resposta, “utilizando o seu próprio vocabulário, fornecendo os pormenores e fazendo 

os comentários que considera certos” (Ghiglicone & Matalon, 2005: 115). O 

entrevistador deve anotar tudo o que o inquirido referiu.  

São várias as razões que levam a formular questões abertas. Por vezes não há tempo 

para elaborar uma lista de respostas - tipo adequada e, por essa razão, deixa-se um 

espaço aberto para registar a resposta do inquirido.  

Também pode ser necessário recorrer a questões abertas quando as respostas aos 

pré-testes se revelem demasiado complexas para resumir numa lista de tamanho 

aceitável (Ghiglione & Matalon, 1992).  

Para além do já mencionado, acresce o facto dum questionário totalmente fechado se 

tornar rapidamente fastidioso, logo é de preferir deixar uma questão aberta., com o 

apoio das listas de respostas que são apresentamos, os inquiridos podem reflectir 

cada vez menos e tomar cada vez menos cuidado com o que dizem. 
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Este tipo de perguntas é mais rico em informação porque é mais aprofundada, pelo 

que também exige da parte do investigador mais disponibilidade para a sua notação e 

interpretação. A comparação é mais difícil e o seu tratamento é mais demorado. 

 

As questões fechadas autorizam uma pré-codificação. A formulada é acompanhada de 

uma listagem de respostas admitidas, das quais o inquirido deverá escolher a que 

mais se assemelha à resposta que pretende dar. 

Estas questões limitam os inquiridos a responder somente àquilo que lhes é 

apresentado como alternativa de resposta. Geralmente, permitem respostas mais 

concisas de tratamento mais fácil por parte do investigador. Contudo, as suas 

alternativas limitadas, poderão não corresponder verdadeiramente à posição do 

inquirido. 

Podemos distinguir vários tipos de questões fechadas: 

- Questões de resposta única (o inquirido escolhe apenas uma modalidade de 

resposta);  

- Questões de resposta múltipla (o inquirido escolhe de várias modalidades de 

respostas em número limitado ou não); 

- Classificação (o inquirido ordena as várias modalidades de respostas por ordem de 

importância); 

- Escala – este tipo de questões permitem atenuar as respostas quando estamos na 

presença de questões do tipo concordo /discordo.  

 

Num questionário, podemos encontrar simultaneamente modalidades de resposta 

fechada e aberta na mesma questão, ao que se costuma chamar questões semi-

abertas. 

 

Para além das perguntas, abertas, fechadas e semi-abertas, podemos ainda recorrer a 

outros tipos de perguntas, tais como: 

- Perguntas dicotómicas – quando só há duas alternativas de resposta (Sim/ Não); 

- Perguntas de Filtro – têm como finalidade filtrar os inquiridos para os quais algumas 

questões poderão não fazer sentido ou não serão aplicáveis. 

Exemplo: 

- Perguntas de controlo – pretendem verificar a consistência das respostas do 

inquirido, normalmente são questões idênticas, apresentadas de forma diferente e 

espaçadas entre si. 
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2.6.3. Organização do questionário 

As primeiras questões devem ser simples uma vez que vão determinar a condução do 

questionário, caso sejam complicadas, o inquirido pode perder o interesse de 

responder, dificultando o trabalho do entrevistador.  

Geralmente inicia-se o questionário com perguntas factuais (caracterização). Com o 

decorrer do questionário o inquirido é conduzido das questões mais simples para as 

mais complexas e específicas.  

 

O inquirido não deve ser colocado perante perguntas de carácter pessoal de forma 

brusca ou subitamente. O inquirido deverá ser conduzido de subtema em subtema de 

forma progressiva e continuada.  

Todas as questões devem ser claras, nunca devem sugerir nenhuma resposta 

particular e não devem exprimir nenhuma expectativa (Ghiglione & Matalon, 1992). 

As questões devem ser curtas e sequenciais, sem repetições nem 

descontextualizadas.  

 

Ao estruturar um questionário deve haver a preocupação em estabelecer uma ligação 

lógica entre as perguntas e evitar a monotonia e o cansaço do inquirido. 

Ghiglione & Matalon (2001:139), alertam para alguns cuidados a ter na elaboração de 

um questionário: 

a) Controlar a estrutura lógica da questão (ex. evitar as frases na negação); 

b) Evitar que uma resposta possa ser dada por razões muito diferentes; 

c) Em caso algum introduzir duas ideias na mesma questão; 

d) Certos termos carregados de afectividade, de juízo de valor e de conotações 

diversas, modificam o sentido da questão e, portanto, da resposta; 

e) Garantir, antecipadamente, que a lista das propostas de escolha entre várias 

respostas, cubra efectivamente todas as respostas. 

 

2.6.4. Pré-teste e aplicação do questionário 

Quando a primeira versão do questionário está elaborada com a formulação de todas 

as questões colocadas em determinada ordem há necessidade de verificar se o 

questionário é ou não aplicável e se permite atingir os objectivos fixados.  

Assim o pré-teste serve para determinar a clareza e eficiência do questionário, 

testando a formulação das questões, o tipo de perguntas, a sua ordenação e a 

dimensão do questionário. 
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O questionário deve ser assim aplicado a um pequeno grupo de pessoas, com o 

objectivo de saber se elas entenderam o significado do questionário e das perguntas. 

Com a elaboração do pré-teste podemos avaliar a taxa de recusas, conhecer a forma 

como as pessoas reagem ao questionário e se a ordem das questões não coloca 

nenhum problema.  

 

Para que o pré-teste seja eficaz é necessário que os inquiridos seleccionados sejam 

típicos em relação ao universo, e que aceitem dedicar, para responder ao 

questionário, mais tempo do que os inquiridos definitivos. Isto porque, depois de 

responderem ao questionário deverão ser entrevistados para que informem sobre as 

dificuldades encontradas. 

Depois da análise do pré-teste, caso existam muitas alterações, é necessário voltar a 

testa-lo as vezes que forem necessárias. 

Quando chegados à “versão final” do questionário procederemos à sua aplicação, que 

envolve vários aspectos: materiais, técnicos e psicológicos.  

 

Quando se recorrer a uma equipa de inquiridores, dever-se-á ter em especial atenção 

a formação e preparação da mesma, para que todos os inquiridores estejam 

perfeitamente conscientes dos objectivos que o questionário pretende atingir. 

Depois da recolha dos dados, temos a fase final de organização dos mesmos. A 

organização dos dados consiste em "resumir" os resultados obtidos de uma forma 

clara, e simples de forma a facilitar a sua interpretação.  

A apresentação dos dados pode ser feita de várias maneiras, em tabelas de 

frequências, diagramas de barras, diagramas circulares, histogramas, etc. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

Neste capítulo pretende-se caracterizar a realidade que motivou a elaboração deste 

projecto de mestrado. Para melhor compreensão do capítulo, inicia-se o mesmo com 

uma secção referente à metodologia geral utilizada. Seguidamente seguem-se as 

secções respeitantes aos temas: Desenvolvimentos recentes de simplificação e 

melhoria da prestação de serviços públicos; a Directiva 2006/123/CE do parlamento 

Europeu e do Conselho; Memorando da Troika; Portal da Empresa; Centros de 

Formalidades das Empresas/ Lojas da Empresa; Recursos humanos afectos às Lojas 

da Empresa; Natureza e finalidade dos CFE/ LE; O processo nas Lojas da Empresa e 

para finalizar uma secção respeitante aos Resultados da aplicação de questionários 

nas Lojas da Empresa. 

 

3.1. Metodologia Geral 

Pardais & Correia (1995:7-10) realçam a necessidade da existência de um método 

orientador da investigação, considerando que esta “é susceptível de interpretações ou 

conclusões credíveis, quando sustentada por um método de trabalho”.  

O método é um conjunto de operações situadas a diferentes níveis, um plano 

orientador de trabalho que visa a prossecução de determinados objectivos. (Pardal & 

Correia,1995) 

Este projecto versa, sobretudo, propor um novo modelo de atendimento nas Lojas da 

Empresa, sendo que para tanto tornou-se imperioso o levantamento e descrição de 

cada processo desenvolvido nestas Lojas. 

Por me encontrar na Loja da Empresa de Aveiro como observadora participante, 

serviu esta Loja, de base e objecto estudo em concreto. 

 

Assim delineou-se um método de trabalho considerando a dimensão qualitativa da 

investigação, utilizando-se como instrumentos necessários ao desenvolvimento deste 

projecto: a observação participante; a análise e descrição dos processos 

desenvolvidos nas Lojas da Empresa; a revisão legislativa e literária e a aplicação de 

questionários aos clientes das Lojas. 

 

A observação participante permitiu acompanhar a evolução dos actos processuais, 

recolhendo e registando factos, sem recurso a meios técnicos especialmente 

vocacionados para o efeito. Permitiu, ainda, a constatação de desenvolvimentos 

recentes que interferiram na prestação dos serviços públicos, como descrito nas 



“Lojas da Empresa – Proposta de um novo modelo de atendimento” 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Projecto de Mestrado - Administração e Gestão Pública                                 Marina Cláudia M. C. Pino 44 

secções seguintes. Como afirmam Pardal & Correia (1995:49) “não há ciência sem 

observação, nem estudo científico sem observador”. 

 

No presente capitulo, caracteriza-se também a situação existente no objecto de 

estudo, tanto no que diz respeito à sua estrutura como aos serviços prestados. No que 

respeita a serviços prestados, foi necessário proceder à análise e levantamento do 

workflow dos processos existentes, com base no conhecimento da investigadora, bem 

como em entrevistas a todos os intervenientes nas diferentes etapas de cada 

processo: técnicos de front office e técnicos das diferentes entidades. 

Para cada processo, foi pedida aos respectivos intervenientes a descrição exaustiva 

do processo em causa, e recolheram-se os formulários utilizados, quando existiam. 

De seguida preparou-se uma pasta para cada processo, com as descrições textuais 

do fluxo dos processos e validaram-se junto dos interlocutores.  

 

Este trabalho iniciou-se em Abril de 2010, sendo que inicialmente prepararam-se seis 

pastas: Constituição de Sociedade; Alteração de Sociedade; Extinção de Sociedade; 

Propriedade Industrial; Licenciamento Industrial e SIRAPA. Mais tarde, abandonou-se 

a análise dos processos SIRAPA, uma vez que não se concretizou o protocolo entre a 

AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e a APA – Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P e as Lojas da Empresa deixaram de prestar este serviço. 

Também, foi criada uma outra pasta - Pedido de Certificado de Admissibilidade, já que 

durante o período de análise ocorreram algumas alterações processuais. 

 

A revisão legislativa revestiu-se de especial importância, na medida em que nos 

ajudou a contextualizar a envolvente legal do aparecimento dos Centros de 

Formalidades das Empresas (actualmente Lojas da Empresa), bem como a 

compreender a evolução dos actos de atendimento dentro dos processos (capitulo 2, 

secção 2.5). 

 

A revisão literária foi fundamental para o enquadramento temático que permitiu 

formular as propostas de intervenção, baseadas na apreensão de novos 

conhecimentos, principalmente na área do governo electrónico, desenvolvida na 

secção 2.4 do capítulo 2. 

 

Finalmente, sentiu-se a necessidade de levantar, junto dos clientes das Lojas da 

Empresa, os requisitos relativos à oferta, qualidade e organização dos serviços, 
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incluindo a identificação de novos serviços passíveis de vir a ser integrados neste 

modelo.  

Para o efeito, elaboraram-se inquéritos para aplicar aos clientes das LE, constituídos, 

sobretudo, por questões fechadas onde se pretendeu que o cliente sinaliza-se, entre 

as alternativas apresentadas, que outros serviços gostariam de ter nas Lojas da 

Empresa. Também foi objectivo destes inquéritos, fazer um levantamento dos 

eventuais problemas e/ ou constrangimentos sentidos pelos clientes. 

 

3.2. Desenvolvimentos recentes de simplificação e melhoria da prestação de 

serviços públicos 

Em 2005 o Governo lançou o programa Ligar Portugal com vista à concretização do 

Plano Tecnológico, nomeadamente no que dizia respeito à sociedade de informação 

(período 2005-2010) e que assentava na visão de acelerar a apropriação social de 

conhecimento, informação e tecnologias emergentes de alcance global, fortemente 

internacionalizada, abrindo em Portugal as oportunidades de realização de pessoas e 

organizações (UMIC, 2010). Destacam-se como principais objectivos a atingir, 

promover:  

• As qualificações, a inclusão e a acessibilidade em e com TIC.  

• A simplificação e a melhoria da prestação de serviços públicos aos cidadãos e às 

empresas e a modernização da Administração Pública com TIC: Administração 

Pública Electrónica. 

• A disponibilização de conteúdos digitais, e de infraestruturas e serviços em banda 

larga de interesse público, reforçando redes de colaboração, e salvaguardando 

segurança e privacidade.  

• A criação e transferência de conhecimento e tecnologias emergentes estimulando a 

internacionalização.  

• A observação e o benchmarking da utilização e desenvolvimento das TIC.  

 

Estes objectivos têm uma particular relevância no contexto do Plano Tecnológico, 

guiado pela visão de, a médio prazo, transformar Portugal numa moderna sociedade 

do conhecimento, com o qual se pretende: Convocar Portugal para a sociedade da 

informação; Imprimir um novo impulso à inovação empresarial; Vencer o atraso 

científico e tecnológico; Qualificar os recursos humanos. 

 

No que toca à simplificação e a melhoria da prestação de serviços públicos aos 

cidadãos e às empresas e a modernização da administração pública com TIC: 
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Administração Pública Electrónica, destaca-se, para além do Portal do cidadão, Portal 

da Empresa e o Cartão do Cidadão, a Plataforma de Interoperabilidade da 

Administração Pública. Esta plataforma de Interoperabilidade foi concebida pela UMIC- 

Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P (UMIC) que também assegurou o seu 

desenvolvimento e funcionamento e a começou a disponibilizar no âmbito do 

lançamento do Cartão de Cidadão lançado em 2007, tendo depois transitado para 

AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P (AMA). 

 

A Framework de Serviços Comuns é o elemento central da Plataforma de 

Interoperabilidade da Administração Pública (AP), facilitando a inter-operação de 

diferentes sistemas de informação na base de princípios de interoperabilidade e 

segurança. A Framework de Serviços Comuns vem dotar a AP de um 

intermediário/facilitador para disponibilização serviços electrónicos ao cidadão, tendo 

por base os actuais Sistemas de Informação. Esta Plataforma tecnológica orientada a 

serviços vem implementar a arquitectura de referência na disponibilização de serviços 

transversais orientados ao cidadão (UMIC, 2010). 

 

O relatório da Comissão Europeia sobre iniciativa i2010 para a Sociedade da 

Informação, relativo a 2008, publicado em Agosto de 2009, refere o facto de o relatório 

destacar a posição liderante de Portugal em Administração Pública Electrónica 

(eGovernment) para as empresas, em que apresenta em todos os 4 indicadores 

considerados valores superiores à média da UE e alcança o 1º lugar num deles, 

ficando no conjunto desses indicadores em 2º lugar na UE ex-aequo com a Irlanda. 

 

Recentemente, surgiu ainda, com base e suporte nas tecnologias de comunicação e 

informação, um novo modelo de atendimento em muitas autarquias, gabinetes de 

atendimento integrado aos munícipes. 

Esta nova forma de prestação do atendimento, presencial e online, baseados no 

conceito One Stop Shop (Balcão Único), caracteriza-se não só pela concentração de 

vários serviços no mesmo local, como pressupõe, igualmente, a prestação do 

atendimento por um único funcionário.  

Várias são já as autarquias com estes balcões implementados, onde o munícipe, num 

único ponto, pode resolver questões que anteriormente o obrigariam a percorrer 

inúmeros departamentos da autarquia. 

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=360
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=360
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3.3. Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho  

Em 12 de Dezembro de 2006, o Parlamento Europeu aprovou uma directiva relativa 

aos serviços no mercado interno. 

Esta directiva foi transposta para a ordem jurídica Interna, através do Decreto Lei nº 

92/ 2010 de 26 de Julho, e representa uma das prioridades da Estratégia de Lisboa, 

que fixa como objectivos a melhoria dos níveis de emprego, de coesão social e de 

crescimento económico sustentável. 

 

Vem assim, este diploma estabelecer os princípios e as regras para simplificar o livre 

acesso e exercício das actividades de serviços realizadas em território nacional e 

aplica-se, sobretudo, aos prestadores de serviços estabelecidos em território nacional 

ou noutros Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu. 

No seu artigo 4º, o diploma (Decreto Lei nº 92/ 2010 de 26 de Julho) distingue duas 

modalidades: Liberdade de estabelecimento e livre prestação de serviços. 

Sucintamente, os prestadores de serviços podem livremente estabelecer-se e exercer 

a sua actividade em território nacional, nomeadamente através da criação de 

sociedades, sucursais, filiais, agências ou escritórios sem necessidade de qualquer 

permissão administrativa ou mera comunicação e ainda, os prestadores de serviços 

estabelecidos noutro Estado membro podem livremente exercer a sua actividade e 

prestar os seus serviços no território nacional, sem necessidade de qualquer 

permissão administrativa ou mera comunicação prévia, exceptuando-se eventuais 

situações já previstas na lei. 

 

A liberdade de estabelecimento tem implícita a necessidade de instalações por mais 

de um ano, a livre prestação de serviço, refere-se a prestações ocasionais e 

intermitentes, sem necessidade de instalações. 

 

Ainda, o Decreto Lei nº 92/ 2010 de 26 de Julho, no seu artigo 5º, refere que os 

procedimentos administrativos abrangidos por este diploma e os procedimentos 

administrativos conexos com os mesmos devem realizar-se de forma a reduzir ao 

mínimo indispensável os encargos sobre os prestadores de serviços e seus 

destinatários de todos os Estados, bem como os procedimentos, os documentos e os 

actos que tenham de praticar ou enviar às autoridades administrativas competentes e 

a necessidade de deslocações físicas. 

Assim, no artigo 6º (Decreto Lei nº 92/ 2010 de 26 de Julho), é criado um balcão único 

electrónico que permite a qualquer prestador ou destinatário de serviços, de todos os 
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Estados, o acesso por via electrónica às autoridades administrativas competentes. Diz 

ainda que o balcão único electrónico é disponibilizado em sítio na Internet, através do 

Portal da Empresa e disponibiliza aos prestadores e aos destinatários de serviços de 

todos os Estados informação, pelo menos em português, inglês e castelhano. 

 

Este balcão único electrónico deve prestar, de forma inequívoca, clara e actualizada, 

todas as informações necessárias e inerentes à prestação dos serviços, como: os 

requisitos aplicáveis, os endereços e os contactos das autoridades administrativas 

competentes, meios e condições de acesso às bases de dados públicas, meios 

litigiosos, endereços e contactos de quaisquer entidades que prestem assistência a 

prestadores ou a destinatários, entre outros. 

O balcão único electrónico disponibiliza, ainda, aos prestadores e destinatários de 

serviços de todos os Estados, a possibilidade de cumprimento directo e imediato de 

todos os actos e formalidades necessários para aceder e exercer uma actividade de 

serviços, incluindo meios de pagamento electrónico, bem como o acompanhamento e 

consulta dos respectivos procedimentos. Todos os pedidos, comunicações e 

notificações entre os prestadores de serviços e outros intervenientes nos 

procedimentos, incluindo as autoridades administrativas competentes, devem poder 

ser efectuados por meios electrónicos, através do balcão único electrónico. 

 

3.4. Memorando Troika 

A medida 5.35 do memorando da Troika (17 de Maio de 2011) determina que deverão 

continuar os esforços da reforma de simplificação:  

 

i. tornando os Balcões Únicos mais fáceis de utilizar e capazes de dar maior resposta 

às necessidades das PME, alargando os procedimentos online a todos os sectores 

abrangidos pela Directiva dos Serviços [T4‐2011], e adaptando os conteúdos e as 

informações disponíveis no Balcão Único à nova legislação a ser adoptada [T1‐2012]; 

 

ii. tornando completamente operacional o projecto de “Licenciamento Zero”, que 

extingue as autorizações/licenciamentos e os substitui por uma declaração ao Balcão 

Único, aplicável ao sector do comércio a retalho e a restaurantes e bares [T4‐2011]. O 

projecto deve incluir todos os níveis da administração, bem como todos os municípios 

[T2‐2012]; 
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iii. alargando o Balcão Único aos serviços não abrangidos pela Directiva dos Serviços 

[T1‐2013]; 

 

iv. alargando o projecto de Licenciamento Zero a outros sectores da economia 

[T1‐2013]. 

 

Assim, depreendemos que no Balcão Único electrónico, mencionado na Directiva de 

Serviços e no memorando da Troika, deverá ficar disponível durante o último trimestre 

de 2011. 

 

3.5. Portal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Marca Gráfica Portal da Empresa 

Fonte: Portal da Empresa www.portaldaempresa.pt, 2011 

 

Em Junho de 2006 assistimos ao nascimento do Portal da Empresa (PE), um canal de 

acesso electrónico aos serviços públicos destinados aos empresários e suas 

empresas, numa perspectiva de acesso num único ponto de acesso. 

 

Os serviços e informações, no PE, estão agrupados em seis separadores: criação, 

gestão, expansão, extinção, empresa online e loja da empresa. 

Torna-se assim, este Portal, um ponto de partida de excelência para todos os que 

planeiam criar uma empresa. Para tanto, têm os mais vários tipos de informações 

necessárias sobre: como planear um negócio, os passos a dar junto da administração 

pública, como obter um eventual financiamento, entre outros. 

 

3.5.1. “Empresa online” 

No meio de tantos serviços presentes no PE, destaca-se a disponibilização da 

“Empresa online”, através da qual, em Portugal, pela primeira vez seria possível a 

concretização da Constituição de uma sociedade pela internet, numa versão de 

“Empresa na Hora” totalmente desmaterializada e sem os condicionalismos do horário 

http://www.portaldaempresa.pt/
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do atendimento presencial. Com a “Empresa online” surge igualmente o “dossier 

electrónico da empresa” que permite ao empresário a troca e disponibilização de 

processos e documentos, com administração pública, de forma segura, através de 

autenticação de identidades por certificados e assinaturas electrónicas, assegurando 

transparência relativamente ao estado e tramitação dos processos. 

 

Graças a esta nova modalidade de constituição de sociedades, deixou de ser 

necessário que possíveis sócios necessitem de estar no mesmo local para criarem a 

sua empresa, bem como, deixou de ser necessária a deslocação a repartições 

públicas. Até o pagamento da constituição (que é 50% menos onerosa que a 

modalidade “Empresa na Hora”) pode ser efectuado num multibanco ou 

“homebanking”, uma vez que a desmaterialização deste pagamento ficou assegurada 

através da utilização da mesma plataforma de pagamento que foi desenvolvida para o 

Cartão do Cidadão. 

De acordo com UMIC (2010), em Maio de 2010, esta modalidade de constituição de 

sociedades era já o sistema utilizado por cerca de 8% das sociedades que se 

constituem em Portugal. 

 

O desenvolvimento, funcionamento e expansão deste Portal, foi assegurado pela 

UMIC, até ao momento em que esta actividade passou para a AMA, quando esta ficou 

estatutariamente constituída na sequência da publicação da sua lei orgânica e 

estatutos em Diário da República, em Abril de 2007. 

 

3.5.2. Licenciamento Zero e Balcão do Empreendedor 

Entre muitas medidas que reduziram custos de contexto para as empresas, destaca-

se a iniciativa Licenciamento zero, destinada a reduzir encargos administrativos 

suportados pelos cidadãos e pelas empresas, por via da eliminação de licenças, 

autorizações, vistorias e condicionamentos prévios para actividades específicas, 

substituindo-os por acções sistemáticas de fiscalização à posteriori e mecanismos de 

responsabilização efectiva dos promotores. 

 

A iniciativa Licenciamento zero foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 

Abril, que remetia para portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa, das autarquias locais e da economia a regulamentação 

da criação de um balcão único electrónico, designado Balcão do empreendedor (BdE), 

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=360
http://www.ama.pt/
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e os termos da produção faseada de efeitos das disposições legais que pressuponham 

a existência desse balcão.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Marca Gráfica da iniciativa Licenciamento Zero 

Fonte: Portal da Empresa www.portaldaempresa.pt, 2011 

 

Vem assim, a Portaria n.º 131/2011 de 4 de Abril, criar o tão esperado Balcão Único 

electrónico, o Balcão do Empreendedor (BdE). 

Este balcão permite a realização, através da Internet, de todos os actos relacionados 

com a abertura de um negócio, sendo possível efectuar actos como: consultar os 

requisitos aplicáveis às instalações e aos equipamentos comerciais; consultar os 

critérios de ocupação do espaço público e de afixação e inscrição de mensagens 

publicitárias de natureza comercial; consultar o montante das taxas devidas; actualizar 

a informação relativa à actividade económica; entregar documentos; submeter 

informações por via electrónica; pagar taxas, e acompanhar processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Marca Gráfica do Balcão do Empreendedor 

Fonte: Portal da Empresa www.portaldaempresa.pt, 2011 

 

O BdE é desenvolvido e gerido pela AMA e a autenticação neste serviço electrónico é 

efectuada através de certificados digitais, podendo ser utilizados os existentes no 

Cartão de Cidadão. 

http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.portaldaempresa.pt/
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O artigo 3.º da mesma portaria (Portaria n.º 131/2011 de 4 de Abril), diz que o acesso 

ao BdE, é directa ou de forma mediada, sendo que o acesso directo é efectuado 

através do PE, em www.portaldaempresa.pt e o acesso mediado é efectuado por 

pessoa acreditada no sistema informático, que procede à identificação dos 

interessados e à submissão, no BdE, da informação solicitada. 

Diz, ainda, que o acesso mediado é disponibilizado nas LE e em outros locais 

públicos, designadamente nos municípios que o pretendam, ou privados, nos termos a 

definir por protocolo com a AMA. 

 

Em Setembro de 2010, assistimos à inauguração do “primeiro Balcão do 

Empreendedor” no canal presencial, na Loja da Empresa de Lisboa. 

Este Balcão, para além dos serviços normalmente facultados aos empresários nas 

Lojas da Empresa, presta apoio qualificado na obtenção de licenças e autorizações, 

municipais e outras, no acesso ao financiamento ou na propriedade industrial.  

 

Aguarda-se pela disponibilização do BdE, acessível, através do PE, ainda durante o 

último trimestre de 2011. 

 
3.6. Entidades dos Centros de Formalidades das Empresas/ Lojas da Empresa  

Nesta secção, pretende-se identificar as entidades que, de alguma forma, fazem parte 

das Lojas da Empresa. 

 

3.6.1. Entidades Hospedeiras  

Quando da criação dos dois primeiros CFE e ainda, mais tarde, quando a rede foi 

criada, a sua entidade hospedeira era o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação, I.P (IAPMEI). Como previsto do nº 2 do artigo 2º do Decreto-

Lei 78A/98 de 31 de Março “são entidades hospedeiras as que asseguram as 

instalações e equipamentos adequados ao funcionamento dos CFE, os recursos 

humanos a afectar aos serviços de informação e encaminhamento, a estrutura 

administrativa, bem como a participação nas despesas de funcionamento.” 

O Decreto-Lei nº 202/2006, de 27 de Outubro, cria a AMA – Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P. e atribui-lhe, entre outras, as competências relativas 

aos Centros de Formalidades das Empresas e estrutura de gestão da respectiva rede 

nacional. Assim, actualmente, é a AMA a entidade hospedeira das Lojas da Empresa. 

http://www.portaldaempresa.pt/
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3.6.2. Entidades de Acolhimento/ Localização 

De acordo com o nº 3 do artigo 2º do já referido Decreto-Lei 78A/98, de 31 de Março, 

“são entidades de acolhimento as que se propõem disponibilizar as instalações 

adequadas ao funcionamento dos CFE”. O nº 1 do mesmo artigo, referia que podiam 

apresentar candidatura, junto do Ministério da Economia, a entidade de acolhimento, 

organismos ou institutos públicos, associações empresariais, câmaras de comércio e 

indústria e ordens profissionais. 

Os na altura CFE tiveram como entidades de acolhimento, sobretudo, associações 

empresariais e industriais, com excepção de Setúbal onde a hospedeira e de 

acolhimento era o IAPMEI. 

 

Aveiro – AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro; 

Braga – AIM – Associação Industrial do Minho; 

Leiria – NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria; 

Lisboa – AIP – Associação Industrial Portuguesa; 

Loulé – NERA – Associação empresarial da Região do Algarve; 

Porto – AEP – Associação Empresarial de Portugal 

Viseu – AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu. 

Em Coimbra, a entidade de acolhimento era o CEC – Concelho Empresarial do 

Centro, em Dezembro de 2010 a LE foi integrada nas instalações da Loja do Cidadão 

da cidade de Coimbra. 

 

3.6.3. Entidades presentes nas LE 

Como definido no artigo 1º, do Decreto-Lei 55/ 97 de 8 de Março, nas lojas da 

empresa (inicialmente CFE) deveriam estar presentes as seguintes entidades:  

 Delegação da Direcção-Geral dos Impostos; 

 Delegação dos Centros Regionais da Segurança social; 

 Notário privativo; 

 Registo Nacional das Pessoas Colectivas; 

 Registo Comercial; 

 Serviço de atendimento e prestação de informações aos utentes, e 

 Entidades bancárias. 

O artigo 2º do mesmo diploma (Decreto-Lei 55/ 97 de 8 de Março) prevê ainda, que a 

coordenação de cada loja da empresa (ex CFE) fosse assumida por um encarregado 

de missão, dependente do Ministro da Economia. 
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Com efeito, quando da abertura dos primeiros CFE, estas eram as entidades 

presentes, quando os últimos, do Continente, (Aveiro, Leiria e Viseu) abriram, 

deixaram de estar presentes os Cartórios abrindo, contudo, um Cartório Notarial de 

Competência Especializada (CNCE) contíguo a cada Centro. 

Em 30 de Outubro de 2009, a Direcção-Geral dos Impostos, tomou a decisão unilateral 

de abandonar as Lojas da Empresa. 

Assim, actualmente, podem encontra-se em cada loja da empresa as seguintes 

entidades: 

a) Coordenação (AMA); 

b) Apoio Administrativo/ Secretariado (AMA); 

c) Front office (AMA); 

d) Delegação do Instituto da Segurança Social, I.P; 

e) Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC) 

f) Posto de Atendimento do Registo Comercial (PARC) 

g) Cartório Notarial privativo (excepto Aveiro, Leiria e Viseu onde existe um 

CNCE) 

h) Entidade Bancária - Caixa Geral de Depósitos (CGD). 

 

Coordenação 

Das competências definidas no artigo 6º, do Decreto-Lei 55/ 97 de 8 de Março, para o 

coordenador de cada LE, apenas a constante da alínea a) “a fixação do horário de 

atendimento do CFE de acordo com as necessidades dos utentes e no respeito pela 

legislação em vigor”, não se verifica, uma vez que cabe à Unidade de Gestão da Rede 

Nacional de Serviços de Atendimento (UGRNSA) da AMA, estabelecer os horários a 

cumprir pelas Lojas da Empresa e do Cidadão. 

Assim, cabe, sobretudo, ao coordenador de cada LE a definição, aplicação e 

supervisão dos procedimentos operacionais de cada Loja, bem como a definição e 

gestão do workflow do processo. 

Cabe ainda, ao coordenador, a gestão das filas de espera, reclamações e louvores. 

Para além destas tarefas espera-se, do coordenador de cada Loja, colaboração 

estreita com os parceiros com vista à resolução de problemas e definição de 

estratégias mais eficazes e eficientes de atendimento e apoio ao cliente/ empresário. 

 

Apoio Administrativo/ Secretariado 

O Apoio Administrativo/ Secretariado das Lojas da Empresa é uma função que tem 

vindo a evoluir ao longo dos anos. Com a diminuição de tarefas administrativas, quer 
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devido às novas tecnologias de informação e comunicação, quer devido à 

simplificação dos processos, houve necessidade de alargar as competências destes 

colaboradores, formando e dotando estes recursos humanos de conhecimentos mais 

técnicos, de forma a darem resposta a questões técnicas de menor complexidade. 

 

Front office 

Os técnicos de front office são, sem dúvida, quem representa o papel principal numa 

LE. São colaboradores, na sua esmagadora maioria, licenciados, dotados de toda 

competência e conhecimentos técnicos para dar resposta em todas as áreas de 

intervenção da LE. Como o próprio nome indica, qualquer cliente que se dirija a uma 

LE, independentemente do acto que vá praticar ou da informação que necessite, é 

atendido pelos técnicos de front office que informam e/ ou instruem o processo, que 

depois será concretizado (registado) pelos colegas das entidades parceiras. 

Têm ainda estes técnicos, a incumbência de preparar respostas técnicas, a questões 

colocadas em qualquer canal de atendimento, para enviar em qualquer forma escrita. 

 

Delegação do Instituto da Segurança Social, I.P  

Em cada Loja da Empresa, está presente uma Delegação do Instituto da Segurança 

Social, I.P que tem como principal missão o atendimento informativo. 

Podem ainda os clientes, junto das Delegações do Instituto da Segurança Social 

regularizar a situação dos membros dos órgãos estatutários das empresas, 

apresentando para o efeito, por exemplo as respectivas actas com indicação de não 

remuneração. 

Depois da entrada em vigor dos Decretos-lei 111/2005 de 8 de Julho e o 122/2009 de 

21 de Maio, não há necessidade de proceder à inscrição das entidades empregadoras, 

uma vez que a inscrição é feita de forma automática electronicamente. 

 

Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC) 

Compete, de uma forma geral, à delegação do RNPC, receber, processar e 

encaminhar para os serviços centrais, os pedidos de Certificado de Admissibilidade 

(CA). No decorrer do atendimento, compete ao funcionário elaborar pesquisas no 

ficheiro central de pessoas colectivas de forma a despistar eventuais possibilidades de 

confusão da firma ou denominação com outras já aprovadas. 

Quando da abertura dos CFE, as delegações RNPC só podiam receber e encaminhar 

pedidos de CA que se destinassem à prossecução do processo dentro da rede dos 
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centros. Actualmente, o cliente já é livre de pedir CA na LE e continuar o seu processo 

onde bem entender, num serviço presencial ou online. 

 

PARC- Posto de Atendimento do Registo Comercial 

No inicio dos CFE, os postos de atendimento da responsabilidade do Instituto dos 

Registos e Notariado, I.P (IRN), eram quatro: RNPC, Gabinete de Apoio ao Registo 

Comercial (GARC), Posto de Atendimento da Conservatória do registo Comercial (PA) 

e Cartório. 

O RNPC e os cartórios mantêm-se como referido anteriormente. O GARC e o PA 

sofreram uma fusão, sendo que actualmente nos referimos apenas a PARC- Posto de 

Atendimento do Registo Comercial. Neste posto são apresentados e registados os 

actos comerciais (o antigo GARC não tinha competência para efectuar o registo, 

apenas recebia e enviava para a conservatória). 

 

Cartório Notarial privativo  

A função notarial destina-se, essencialmente, a dar forma legal e conferir fé pública 

aos actos jurídicos extrajudiciais. Para o efeito o notário deve indagar qual a vontade 

das partes, interpretá-la e adequa-la ao ordenamento jurídico; cabe-lhe ainda 

esclarece-las do valor e alcance da sua vontade, redigindo um instrumento público. 

Os actos notariais podem revestir várias formas, a mais solene das quais, consiste na 

escritura pública. 

Os cartórios notariais das LE têm competência para praticar os actos notariais 

necessários à prossecução da finalidade destas Lojas, de acordo com o artigo 1º do 

Decreto-Lei 78A/98 de 31 de Março. 

Como referido no início desta subsecção, em Aveiro, Leiria e Viseu as LE não têm 

cartório privado, mas existe um CNCE instalado nas entidades de Acolhimento 

respectivas. 

Entretanto, depois da entrada em vigor do diploma que acabou com a obrigatoriedade 

da celebração de escrituras públicas (Decreto-Lei 76-A/2006 de 29 de Março), os 

Cartórios Notariais, no âmbito dos processos na Loja da Empresa, apenas fazem 

atendimentos pontuais. 

  

Entidade Bancária - Caixa Geral de Depósitos (CGD) 

No início, alguns CFE tinham um balcão da CGD dentro do centro, onde os clientes 

procediam aos depósitos inerentes aos actos que queriam praticar. 
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Ao longo dos tempos foram fechando estes balcões, contudo algumas entidades de 

acolhimento têm nas suas instalações Agências da CGD, que colaboram com as Lojas 

da Empresa. 

 

3.7. Recursos Humanos afectos às Lojas da Empresa  

No que diz respeito aos recursos humanos, afectos às LE, a AMA, é responsável pelo 

recrutamento dos coordenadores, técnicos de front office e apoio administrativo. 

O IRN, assegura os recursos humanos afectos aos postos: RNPC, GARC, PARC e 

Cartórios. 

O Instituto da Segurança Social, I.P, coloca nos seus postos de atendimento, um 

colaborador em cada LE. 

 

Actualmente, a coordenação das LE de Braga, Coimbra, Setúbal e Viseu é garantida, 

em acumulação, por elementos das Unidades de Gestão das respectivas Lojas do 

Cidadão. 

 

3.8. Natureza e finalidade dos CFE/ LE 

Conforme preâmbulo do diploma de enquadramento à criação dos CFE (Decreto-Lei 

nº 55/97, de 8 de Março), presidiu a ideia de lançar as bases de uma nova atitude da 

Administração Pública (AP), facilitando a vida empresarial e contribuindo para o 

aumento da eficácia, dos postos de trabalho e da competitividade dos agentes 

económicos. 

Desta forma estavam, assim, definidas as grandes linhas da missão dos CFE, os quais 

deveriam constituir um paradigma da aproximação da AP aos cidadãos e caracterizar-

se por uma atitude centrada nas necessidades do utente – empresário e pela eficácia 

– simplificação de processos e minimização de prazos. 

O serviço prestado no CFE não implicaria qualquer acréscimo de custos para os 

utentes. 

Nos termos do artigo 1º do Decreto-lei nº 78A/98, de 31 de Março, os CFE seriam 

serviços de atendimento e de prestação de informações aos utentes que tivessem por 

finalidade facilitar os processos de constituição, alteração ou extinção de empresas e 

actos afins.  

 

Entretanto, na sequência do Programa do XVIII Governo Constitucional, no âmbito da 

modernização do Estado e da simplificação da vida aos cidadãos e às empresas, com 

serviços mais simples, previsíveis e personalizados para as empresas, visando 
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também impulsionar o empreendedorismo, decidiu criar-se os Balcões únicos 

integrados para as empresas, num só local físico (Loja da Empresa) ou virtual (Portal 

da Empresa) bem como, nas Lojas da Empresa e no Portal da Empresa, o Balcão do 

Empreendedor (BdE) para prestar apoio qualificado na obtenção das licenças e 

autorizações necessários para iniciar actividade, no acesso ao financiamento, na 

revitalização de instalações, na propriedade industrial ou na internacionalização. 

 

O Balcão do Empreendedor (BdE) consiste de um ponto único de contacto, multicanal 

e especializado, dirigido a empresários e cidadãos, onde se disponibilizam serviços de 

aconselhamento e recepção de pedidos respeitantes a actividades económicas 

empresariais, prestados pela Administração Central e Local.  

 

Em Setembro de 2010, assistimos à inauguração do “primeiro Balcão do 

Empreendedor” no canal presencial. A AMA, em parceria com a Câmara Municipal de 

Lisboa disponibilizaram, na Loja da Empresa de Lisboa, um balcão ao qual chamaram 

“Balcão do Empreendedor”.  

Neste balcão os empreendedores têm disponível serviço integrado de licenças - 

Iniciativa Lisboa - destinado à abertura e funcionamento de diversos tipos de 

estabelecimentos comerciais:  

 Estabelecimentos de restauração e bebidas; 

 Comércio de produtos alimentares; 

 Cabeleireiros; 

 Oficinas; 

 Ginásios; 

 Laboratórios de analises clínicas. 

Num só ponto de atendimento, um único gestor, reúne num único requerimento, todos 

os pedidos de licenças necessárias ao funcionamento destes estabelecimentos. A 

saber: 

 Licença de construção; 

 Licença de utilização; 

 Licença de publicidade e ocupação de espaço público; 

 Licença de recinto; 

 Ocupação de via pública; 

 Horários de funcionamento. 

Com a integração de todos os pedidos necessários à implementação de um negócio e 

com o acompanhamento do processo por um único gestor, é possível garantir uma 
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agilização de procedimentos e uma resposta mais rápida ao empresário, sendo este 

contactado quando tudo estiver pronto.  

 

Ainda na mesma linha de centralização e integração, a AMA criou o Centro de 

Contacto da Empresa que centraliza o atendimento sobre o exercício de uma 

actividade económica, pelo que, as Lojas da Empresa estão a assegurar as respostas 

às questões enviadas para a caixa do correio do Portal da Empresa 

(info.portaldaempresa@ama.pt) e ainda os atendimentos telefónicos da linha 

707101099. 

 

3.9. O Processo nas Lojas da Empresa 

A actividade dos CFE iniciou-se com a prestação de serviços inerentes a processos de 

Constituição, Alteração e Extinção de Sociedades. Serviços estes, prestados, 

sobretudo, no canal presencial. 

Em finais de 2007/ inícios de 2008 os ainda CFE, disponibilizaram um novo serviço, 

referente ao apoio ao registo de Marcas e Logótipos – Processos de Propriedade 

Industrial, com recurso à plataforma disponível na internet, do INPI – Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial. Este novo serviço veio abrir a porta aos serviços de “internet 

assistida” em que o funcionário é o mero intermediário entre o cliente e a plataforma 

disponível online. 

No inicio do ano de 2009, depois da entrada em vigor do diploma que aprovou o novo 

regime de exercício da actividade industrial – REAI (Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 

de Outubro), cuja plataforma de suporte foi concebida pela AMA, as já Lojas da 

Empresa alargam o seu leque de serviços disponibilizando também Processos de 

Licenciamento Industrial. 

Nos anos de 2009 e 2010 as Lojas da Empresa também ensaiaram uma parceria com 

a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do SIRAPA - Sistema Integrado de 

Registo da Agência Portuguesa do Ambiente. Durante estes dois anos os clientes 

também podiam procurar, nas LE, apoio apara a entrega dos MIRR – Mapas 

Integrados de Registo de Resíduos. Entretanto, o protocolo não chegou a ser 

celerado, pelo que em 2011 suspendeu-se esta parceria. 

Nos dias que correm, estão a ser estudadas outras possibilidades de protocolos, 

sendo uma delas com as Regiões de Turismo que provavelmente entrará em vigor no 

último trimestre de 2011. 

 

 

mailto:info.portaldaempresa@ama.pt
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Actualmente, nas Lojas da Empresa, é possível: 

- Constituir os seguintes tipos de sociedades comerciais:  

 Sociedades civis sob forma comercial;  

 Sociedades por quotas;  

 Sociedades unipessoais por quotas;  

 Sociedades em nome colectivo;  

 Sociedades anónimas;  

 Sociedades em comandita. 

 

- Proceder a:  

 Transformações de Sociedades;  

 Alterações ao pacto social de Sociedades;  

 Cessão de Quotas de Sociedades;  

 Dissolução de Sociedades;  

 Reconhecimentos 

 

- Requerer: 

 Certificados de Admissibilidade 

 Certidão comercial em papel e/ou código de acesso à certidão permanente; 

 Cartão da empresa; 

 

- Instruir, online, processos de:  

 Propriedade Industrial;  

 Licenciamento Industrial. 

 

Estes actos redundam em seis tipos de processos: Pedido de Certificado de 

Admissibilidade; Constituição de Sociedade; Alterações ao Pacto; Extinção de 

Sociedade; Propriedade Industrial e Licenciamento Industrial. 

Os processos de Propriedade Industrial e Licenciamento Industrial, são da exclusiva 

responsabilidade dos técnicos de front office. São processos de execução simples, 

onde o técnico é um mero intermediário entre a plataforma, disponível na internet, e o 

cliente, sendo este o único conhecedor e responsável pelas informações e 

documentos introduzidos na plataforma. O contrário se passa nos processos 

“tradicionais” (Certificado de Admissibilidade, Constituição e a Alteração de 

Sociedades), onde são os técnicos de front office, que orientam e encaminham o 
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cliente para os actos a registar, de acordo com as necessidades e situação específica 

do cliente. 

Os processos de pedido de certificado, constituição de sociedade, alterações ao pacto 

e extinção de sociedade, são da responsabilidade dos técnicos do IRN. 

 

Para processos de responsabilidade do IRN o cliente só é atendido até às 16 horas, 

hora a que encerram o atendimento ao público. Os processos da responsabilidade dos 

técnicos da AMA, podem ser instruídos até à hora de encerramento das LE – 17 

horas. 

A LE de Coimbra é a excepção, uma vez que se encontra inserida na Loja do Cidadão, 

tem horário alargado, de segunda a sexta-feira das 08h30 às 19h30. 

 

3.9.1. Licenciamento Industrial (REAI) e Propriedade Industrial (PI) 

Estes processos têm apenas a intervenção dos técnicos de front office que servem de 

meros intermediários entre o cliente e a plataforma, disponível online. 

Em ambos os processos, primeiramente o técnico presta todas as informações 

necessárias ao pedido que o cliente quer fazer. 

Em ambos os processos, é o técnico que opera na plataforma, mas insere os dados e/ 

ou os documentos que o cliente disponibiliza e já traz elaborados. 

Também, para efeitos meramente estatísticos e de cadastro, é aberto o processo, na 

base de dados da LE, com um número mínimo de elementos. 

 

3.9.2. Pedido de Certificado de Admissibilidade 

Anteriormente a Junho de 2010, os pedidos de Certificado de Admissibilidade (CA) 

não eram processos independentes. Estes pedidos eram um acto integrado nos 

processos de Constituição e Alteração de Sociedades. Isto porque, o Registo Nacional 

de Pessoas Colectivas (RNPC) não autorizava que CA pedidos nas LE fossem 

apresentados a registo fora da rede, uma vez que os mesmos eram enviados para as 

LE por fax. Com a desmaterialização destes certificados, esta questão deixou de se 

colocar e tornou-se possível pedir CA na LE e usar em qualquer outro posto de 

atendimento presencial ou mesmo online, assim como se tornou possível apresentar a 

registo, nas LE, CA pedidos online. 

Nas LE, um pedido de CA inicia-se no front office. Os técnicos de primeiro 

atendimento prestam todas as informações inerentes a estes pedidos e solicitam ao 

requerente um elemento de identificação válido. Na base de dados da LE, são 

inseridos elementos identificativos do requerente e da sociedade. 
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Seguidamente segue-se a elaboração do objecto social, quando aplicável (quando o 

CA se destina a Constituição de sociedade ou a para efeitos de alteração de objecto 

social). 

O técnico de front office, conversa com o cliente sobre as actividades que a sociedade 

vai desenvolver e em conjunto com o mesmo vai redigindo na base de dados o 

referido objecto social, procedendo de imediato à identificação dos códigos CAE 

(Classificação Portuguesa das Actividades Económicas). 

Finalmente é impressa uma folha de rosto do processo e uma folha de apoio, onde 

constam as informações detalhadas, do requerente e da sociedade. 

Terminado o atendimento no front office, o cliente é convidado a aguardar na sala de 

espera e o técnico entrega no posto do RNPC a pasta do processo. 

Logo que há disponibilidade, os funcionários do RNPC chamam, para o seu gabinete, 

o requerente. Aqui são reinseridos os dados, já recolhidos no front office, no sistema 

informático do RNPC. Terminada esta tarefa, quando se trata de um CA para 

constituição ou alteração de denominação, o funcionário pede então ao requerente 

que indique os “nomes de firma” da sua preferência e vai fazendo pesquisas na sua 

base de dados, de forma a chegar à taxa de eventual confundibilidade. Estas 

pesquisas repetem-se até o requerente identificar, no máximo, 3 nomes de firma que 

vai enviar no pedido. 

Para terminar o atendimento, o funcionário imprime a folha comprovativa do pedido 

para ser assinada pelo requerente e entrega-lhe o código para futuro acesso ao 

certificado através do Portal da Empresa. 

Já sem a presença do requerente, que aguardará pela resposta do RNPC 3 a 5 dias 

(ou apenas 24h se pedir com taxa de urgência), o funcionário envia o pedido e 

respectivas pesquisas, em formato digital, para os serviços centrais. 

O apoio Administrativo/ secretariado ou mesmo os técnicos de front office (consoante 

a loja) das LE têm a incumbência de, todos os dias verificar, no Portal da Empresa, o 

estado dos CA pedidos na sua loja. 

Quando se verifica que o CA está deferido é enviado, por cortesia, um e-mail e/ou 

texto SMS (Short Message Service) ao cliente a avisar do despacho.  

Os serviços centrais do RNPC notificam o cliente quando se trata de indeferimento. 

Neste caso, quando o cliente volta para tentar mais 3 nomes de firma, é atendido no 

front office só para o levantamento do processo e é logo encaminhado para o gabinete 

do RNPC para novas pesquisas. 
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3.9.3. Constituição de Sociedade 

Os processos de Constituição de Sociedade, como todos os outros, iniciam-se no front 

office. Os técnicos de primeiro atendimento prestam todas as informações inerentes à 

Constituição de sociedades e solicitam aos futuros sócios os elementos de 

identificação. Na base de dados da LE, são inseridos elementos identificativos de 

todos os futuros sócios, dos gerentes e da futura sociedade. Terminada esta fase, os 

técnicos perguntam aos sócios se são portadores de CA. Em caso positivo, solicita-se 

ao cliente o respectivo código de acesso e verifica-se, no portal da empresa, se o 

mesmo está conforme. Se sim, o técnico copia o objecto social, para a base de dados 

da LE e regista o respectivo código do CA (se o CA foi pedido na LE onde está a 

Constituir a Sociedade, a própria base de dados devolve o objecto social quando o 

técnico insere o código). 

Caso os sócios não tenham CA e portanto pretendam Constituir a sociedade com o 

seu próprio nome (certificado automático de firma) ou nome da bolsa da Empresa na 

hora, segue-se a elaboração do objecto social. O técnico do primeiro atendimento, 

conversa com os sócios sobre as actividades que a sociedade vai desenvolver e em 

conjunto com os mesmos vai redigindo, na base de dados, o referido objecto social, 

procedendo de imediato à identificação dos códigos CAE (Classificação Portuguesa 

das Actividades Económicas). 

Quando a modalidade de constituição escolhida é a Empresa na hora, depois de 

impressa a folha de rosto e preparada a pasta do processo, com a folha de apoio (com 

os elementos de identificação recolhidos) e com os documentos dos futuros sócios e 

gerentes, a mesma é entregue no respectivo Posto e o cliente aguarda para ser 

atendido pelos colaboradores do IRN. 

Quando a modalidade de constituição escolhida é Documento Particular, os técnicos 

de front office ainda ajudam o cliente a preencher o modelo 2 (IRN) e verificam se o 

Documento trazido a registo se encontra conforme a lei. Se tudo se encontrar 

conforme imprimem a folha de rosto e preparam a pasta do processo, com os 

documentos do apresentante a registo, o modelo 2 preenchido e o documento de 

constituição. A pasta é entregue no PARC e o cliente aguarda para ser atendido pelos 

colaboradores do IRN. 

Se a modalidade de Constituição escolhida foi a Escritura Pública, a abertura do 

processo ocorreu um ou dois dias antes e o processo foi encaminhado para o Cartório 

para análise e marcação do acto. Nestes casos, também no front office, os clientes 

são convidados a escolher uma minuta de escritura e os técnicos ajudam a preencher 

o modelo 2 (IRN) que servirá de suporte ao respectivo registo da constituição. No dia 
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da escritura os futuros sócios são encaminhados para o cartório e depois de lavrada, 

lida e assinada a escritura, passam para o gabinete do PARC para proceder ao 

respectivo registo. 

Em qualquer modalidade de constituição, os dados recolhidos no front office são 

novamente recolhidos e inseridos no sistema informático do IRN e os colaboradores 

deste Instituto voltam a dar as mesmas informações. 

 

3.9.4. Alterações ao Pacto Social 

Estes processos, no que toca à abertura de processo no front office, são em tudo 

semelhantes ao já descrito para as Constituições. 

Os técnicos de primeiro atendimento prestam todas as informações inerentes aos 

actos que o cliente precisa de praticar e recolhem e inserem, na base de dados da LE, 

os elementos identificativos do requerente.  

Ajudam, ainda, a preencher os impressos necessários para a apresentação a registo 

(modelo 2 ou 3 do IRN) e, quando aplicável, verificam se os documentos apresentados 

pelo requerente se encontram conformes para registo (Certificado de Admissibilidade, 

actas, documentos particulares, etc…).  

Depois de lançados todos os dados relevantes e necessários, é impressa a folha de 

rosto e elaborada a respectiva pasta com dos documentos a registar, formulários e 

elementos de identificação do requerente. 

O cliente aguarda para ser atendido pelo PARC. Neste posto, a recolhem e inserem 

todos os dados, novamente, agora no sistema informático do IRN. 

 

3.10. Resultados da aplicação de questionários nas Lojas da Empresa 

Em finais de Outubro de 2010, conforme gentil colaboração do Conselho Directivo da 

AMA e Coordenadores das LE, foram aplicados questionários aos clientes de todas as 

lojas, apresentando-se nesta secção o resultado dos mesmos.  

 

3.10.1. Questionários recebidos 

Os questionários foram aplicados em finais de Outubro de 2010 em todas as LE do 

Continente. Enviaram-se cinquenta questionários a cada LE e solicitou-se que os 

mesmos fossem disponibilizados, no front office, a um ritmo de dez por dia. 

A margem de erro desta amostra é de 3,28%, com um coeficiente de confiança de 

95%. 
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Tabela 3.1 – Questionários respondidos nas LE 

LE de: Respostas Previstos % 

Aveiro 50 50 100% 

Braga 27 50 54% 

Coimbra 48 50 96% 

Leiria 50 50 100% 

Lisboa 50 50 100% 

Loulé 52 50 104% 

Porto 42 50 84% 

Setúbal 50 50 100% 

Viseu 50 50 100% 

Total 419 450 93% 

 

 

Como se pode verificar no quadro acima, receberam-se 419 questionários, ou seja 

93% dos previstos. 

 

3.10.2. Género e faixa etária dos inquiridos 

Dos 419 indivíduos que responderam aos questionários, 63% são do género 

masculino, 36% do género feminino e 2% não responderam à questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Género dos inquiridos 

 

A maioria dos inquiridos (63%) tem idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos. 

Cerca de 17% dos inquiridos encontram-se entre os 50 e os 59 anos de idade, 

aproximadamente 12% têm entre 20 e 29 anos de idade e cerca de 6% já têm 60 ou 

mais anos de idade. 
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Figura 3.5 – Faixa etária dos inquiridos 

 

3.10.3. Representatividade dos Sectores de Actividade 

Na questão 2.3 solicitou-se aos inquiridos a indicação de qual o sector de actividade 

que representavam. As respostas a esta questão foram classificadas de acordo com a 

revisão 3 do CAE - Classificação Portuguesa de Actividades Económicas. 

Tabela 3.2 – Representatividade dos sectores de actividade 

 

CAE 
(Divisão) 

Descrição 
% 

47 
Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e 
motociclos 

15,04% 

69 Actividades jurídicas e de contabilidade 13,60% 

41 
Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de 
edifícios); construção de edifícios 

7,40% 

96 Outras actividades de serviços pessoais 7,16% 

56 Restauração e similares 5,25% 

68 Actividades imobiliárias 3,34% 

85 Educação 2,63% 

86 Actividades de saúde humana 2,63% 

49 
Transportes terrestres e transportes de oleodutos ou 
gasodutos 

2,39% 

46 
Comércio por grosso (inclui agentes) excepto de veículos 
automóveis e motociclos 

2,15% 

55 Alojamento 2,15% 

62 
Consultoria e programação informática e actividades 
relacionadas 

2,15% 

71 Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins 2,15% 

Restantes  19,00% 

NR Não responderam à questão 13% 

Total  100% 
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O sector de actividade mais representado pelos inquiridos foi o referente à divisão da 

CAE 47, Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos. 

A grande afluência de inquiridos representantes da divisão da CAE 69, deveu-se a à 

visita atípica de um elevado número de contabilistas, que passaram pelas LE no 

período em que foram distribuídos os questionários. Esta afluência deveu-se à 

publicação da Lei n.º 110/2009 de 16 de Setembro que aprovou o novo Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, e que suscitou 

várias dúvidas. 

 

3.10.4. Qual o motivo da visita à LE 

A questão 4 do questionário em apreço, pretendia aferir por que motivo(s) os clientes 

visitam as LE, de forma a identificar os processos com mais procura. 

 

Como é notório na figura 3.6, a grande “área de negócio” das LE é, sem dúvida, a 

Constituição de Sociedades que, nos dados em análise, representam mais de 50% 

dos inquiridos, seguindo-se as Alterações ao Pacto Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Motivo da visita à LE 

 

3.10.5. Em que qualidade visita a LE? 

Na questão 3 do questionário aos clientes das LE, disponibilizavam-se 5 opções para 

os clientes responderem à questão: Em que qualidade visita a Loja da Empresa: 

a) Sócio e/ou gerente; 

b) Advogado/ solicitador/ Procurador; 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=leg&serie=1&iddr=2009.180&iddip=20092538
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c) Interessado; 

d) TOC (Técnico Oficial de Contas) 

e) Futuro empresário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Quem recorre aos serviços da LE 

 

Pretendia-se com esta questão chegar, sobretudo, a duas conclusões: que 

percentagem de clientes se encontra em representação de terceiros e quantos se 

estavam a iniciar no empreendedorismo. 

 

Pelos dados acima apresentados (figura 3.7), podemos verifica que apenas 9% dos 

clientes inquiridos se encontravam em representação de terceiros. 3% eram 

Advogados e 6% meramente interessados. 

A distinção entre “Futuro Empresário” e “Sócio e/ou Gerente” não foi bem sucedida. Se 

mais de 50% dos inquiridos visitaram as LE para constituir sociedade (ver ponto 

3.10.4), a percentagem “futuro empresário” não pode ser apenas 17%. Não temos 

dúvidas que grande parte dos inquiridos, que afirmaram estar na condição de “Sócio 

e/ou Gerente”, deveriam ter respondido “Futuro Empresário”.  

 

3.10.6. Percepção sobre o conhecimento dos procedimentos necessários ao 

exercício das actividades 

Com a questão 5, pretendíamos apurar até que ponto os clientes têm ou não 

conhecimentos sobre os formalismos legais a cumprir, no exercício da actividade que 

pretendem desenvolver. 
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A esta questão (5), 1% não responderam à questão colocada, 12% responderam 

NÃO SEI, 21% dos inquiridos responderam NÃO e 66% responderam SIM. 

Assim, a maioria dos inquiridos entende ser conhecedor de todos os formalismos 

necessários para o exercício da sua actividade. 

 

3.10.7. Questão 6, 6.1 e 6.2 

Pretendia-se com este grupo de questões aferir se o cliente sentia a necessidade da 

presença de outros serviços nas LE. 

No universo das pessoas inquiridas 50,13% manifestaram que gostariam de ver outros 

serviços disponíveis na LE; cerca de 40% disseram que não e 6,21% não 

responderam à questão. 

 

No seguimento da questão anterior, pedia-se aos clientes, na questão 6.1, que 

escolhessem entre as hipóteses: Licenciamentos (LIC), incentivos e apoio financeiro 

(INC) ou outra, a área em que gostariam que houvesse mais serviços na LE. 

 

Tabela 3.3 – Áreas em que gostariam que fossem disponibilizados mais serviços 

 

Áreas/ LE Aveiro Braga Coimbra Leiria Lisboa Loulé Porto Setúbal Viseu 

LIC 6% 7% 8% 31% 17% 16% 3% 10% 8% 

INC 20%   15% 39% 15% 10% 21% 25% 21% 

NR 72% 3% 60% 29% 36% 68% 62% 57% 62% 

Outros 2%   2%   2% 2%   2%   

Finanças   90% 15% 2% 30% 4% 15% 6% 20% 
 

Das respostas assinaladas na opção “Outra” destacámos, pela sua representatividade 

– Finanças. 

Como já referido anteriormente no ponto 3.6.3. as finanças abandonaram as LE em 30 

de Outubro de 2009, contudo estranhámos os números respeitantes a Braga, devido à 

sua discrepância relativamente aos das restantes LE. 

Depois de conversar com o coordenador da LE de Braga, compreendemos que, neste 

ponto, as respostas foram induzidas ao cliente. 

Quando da distribuição dos questionários pela LE, foi solicitado aos coordenadores 

que disponibilizassem os questionários nos Front Offices, contudo na LE de Braga 

decidiram colocar os questionários junto à colaboradora da Segurança Social. Como, 

ao que parece, esta colaboradora gosta muito de trabalhar na LE e receia que, à 

semelhança do ocorrido com as Finanças, também o seu posto seja extinto, decidiu 
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induzir nos clientes a ideia de que se manifestassem o “seu interesse” no regresso das 

Finanças, estariam a evitar, também, o encerramento daquele posto. 

Na tabela 3.3, podemos observar que a maioria dos inquiridos, que responderam a 

esta questão, afirmou que gostariam de ver outros serviços disponibilizados nas LE, 

na área dos incentivos e apoio financeiro.  

 

No seguimento das constatações anteriores, os inquiridos que responderam ao ponto 

6.2. entenderam que, entre as entidades disponíveis, as mais importantes seriam o 

IAPMEI, o ACT e a Câmara Municipal (CM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Entidades mais necessárias 

 

3.10.8. Questão 7 

Nesta questão, quanto ao seu grau de satisfação com os serviços da LE, a maioria 

dos inquiridos mostram-se muito satisfeitos.  

 

Tabela 3.4 – Satisfação dos inquiridos 

 
Acolhimento Atendimento Organização 

Nada Satisfeito 0% 0% 0% 

Pouco Satisfeito 0,24% 0,49% 0,99% 

Satisfeito 20,92% 21,43% 23,21% 

Muito Satisfeito 78,83% 78,08% 75,8% 
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4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

O célere desenvolvimento do conhecimento e da sociedade de Informação ocorrido 

nos últimos tempos, tem-nos levado a uma, cada vez maior, utilização das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC). 

 

Os cidadãos, as empresas e a Administração Pública, cada vez mais, sentem as 

repercussões destas tecnologias, em todos os aspectos da sua vida, sendo que o seu 

desenvolvimento está a transformar a forma tradicional de funcionamento das 

sociedades contemporâneas, abrindo portas, procurando novas oportunidades e 

aceitando desafios, visto que “as tecnologias de comunicação e informação, já não 

são tecnologias de elite disponíveis apenas para aqueles que têm treino e 

conhecimentos especiais” (Bellamy, 2003:163). 

 

Qualquer organização conta, hoje em dia, com a internet para fornecer informação de 

qualidade, constantemente acessível, e interagir com parceiros e clientes, sendo já 

uma ferramenta imprescindível para o desenrolar das suas actividades. É neste 

contexto e perspectiva de rápida transformação dos hábitos e comportamentos do 

cidadão e das organizações, que surge e se implementa o conceito de Serviços de 

Informação online. 

 

4.1. Proposta de um novo modelo de atendimento nas Lojas da Empresa 

O governo electrónico tem sido uma forte aposta dos últimos Governos. A esta aposta 

podem-se apontar como efeitos directos, a rentabilidade no governo e nas suas 

operações públicas, uma economia significativa em áreas como os contratos públicos, 

cobrança de impostos e operações aduaneiras, com melhores e contínuos contactos 

com os cidadãos, especialmente os que vivem em áreas remotas de menor densidade 

populacional.  

 

Também podemos apontar alguns efeitos indirectos, como a maior transparência e 

responsabilidade nas decisões públicas, o maior combate da corrupção, a capacidade 

de estimular e propiciar o surgimento de e-culturas locais, bem como o reforço da 

democracia. 

Bellamy, (2003:113), afirma que ”uma das razões para o interesse generalizado na 

prestação de serviços electrónicos e a democracia online é a esperança que eles vão 

ajudar a restaurar a legitimidade das instituições políticas, aumentando a sua 

acessibilidade, responsabilização e compreensão. Contudo, este objectivo, poderá ser 
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posto em causa, se a mudança para a linha de governança electrónica reforçar uma 

nova “divisão digital” entre aqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que não 

têm. Este objectivo também perderá a sua marca se os cidadãos não confiarem nas 

tecnologias de comunicação e informação ou se eles temerem o abuso sobre os seus 

dados pessoais”. 

Como pensamos já ter demonstrado neste trabalho, o Governo Português já 

desbravou muito do caminho que poderá levar à verdadeira integração de serviços, 

organizados por eventos de vida das empresas, disponibiliza-los em multicanal e num 

único ponto de acesso. 

 

Depois dos avanços obtidos nos domínios do governo electrónico, como: a 

disponibilização do Portal da Empresa, da “Empresa online”, da plataforma do 

Licenciamento industrial – REAI e do quase chegado Balcão do Empreendedor, é 

cada vez mais chocante o modelo de atendimento presencial vigente nas Lojas da 

Empresa. 

Hoje, por exemplo, não faz sentido que numa Loja da Empresa não se possam 

atender associações e empresários em nome individual. Porque é que uma futura 

sociedade pode dar entrada de um pedido de Certificado de Admissibilidade e uma 

associação não pode? A plataforma informática é a mesma e os procedimentos são 

idênticos. 

 

Mais gritante ainda, na nossa perspectiva, como é possível que se obriguem os sócios 

de uma futura empresa a despenderem do seu tempo no chamado “Front office” a 

explicar qual vai ser a sua actividade, a informar sobre os seus dados pessoais, a 

ouvir todas as informações relativas aos procedimentos a ter em conta, para a seguir, 

no gabinete ao lado, voltarem a repetir todo o processo? 

Ainda, como é possível que os empreendedores se desloquem à Loja da Empresa 

para tratarem dos formalismos referentes à constituição da sua sociedade e não 

possam ali ser informados sobre eventuais incentivos financeiros do estado? E porque 

não darem, também ali, entrada do seu pedido de alvará? 

 

Com recurso às novas tecnologias de informação e comunicação e aos serviços 

electrónicos, o Estado, não deve nem pode descorar o atendimento no canal 

presencial deve, sim, desenvolver e fomentar a prestação dos serviços em multicanal 

de atendimento, possibilitando ao cliente a escolha do canal mais conveniente em 

qualquer fase do processo. 
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Também os clientes do canal presencial não podem ser “prejudicados” do ponto de 

vista do atendimento, que deve ser tão (ou mais) moderno e célere como no canal 

online.  

O Plano de Acção de e‐Government 2010, da UE, define como prioridade número 1 “A 

Administração Electrónica Inclusiva: em 2010, todos os cidadãos, beneficiarão do 

acesso aos serviços da Administração pelo canal que lhe seja mais conveniente”. 

Actualmente, os cidadãos, que tendencialmente têm mais habilitações e mais acesso 

à informação, pressionam a Administração Pública no sentido que esta lhes faculte um 

serviço público mais rápido e com maior qualidade. À medida que os cidadãos passam 

a utilizar as novas tecnologias e a ter disponível, online, diversa informação, têm 

tendência a habituarem-se à qualidade dos conteúdos e serviços aceitando cada vez 

menos os padrões tradicionais oferecidos. 

 

4.2. Entidades e Recursos Humanos 

Actualmente, como referido, no ponto 3.7., dentro das Lojas da Empresa trabalham 

colaboradores de três entidades diferentes: AMA – Agência para a Modernização 

Administrativa, I.P., IRN – Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. e ISS – Instituto 

da Segurança Social, I.P.  

Relativamente aos colaboradores do IRN, ainda a referir que estes dividem-se, em 

muitas das Lojas da Empresa, por dois a quatro postos de atendimento, como segue: 

Posto de Atendimento “Empresa na Hora”, GARC – Gabinete de Apoio ao Registo 

Comercial e RNPC – Registo Nacional de Pessoas Colectivas. Há Lojas em que o 

Posto de Atendimento “Empresa na Hora” está junto com o GARC – Gabinete de 

Apoio ao Registo Comercial e denomina-se PARC – Posto de Atendimento do Registo 

Comercial. Algumas Lojas têm ainda, dentro de portas, os Cartórios – quarto Posto de 

Atendimento do IRN, I.P. 

Estas divisões, para além de não fazerem qualquer sentido nos dias de hoje, trazem 

alguns condicionalismos às Lojas, na medida em que alguns colaboradores são 

resistentes à mudança de tarefa quando é necessário “ajudar” noutras áreas com mais 

procura. Por exemplo, acontece em Lojas com Cartório Privado, o cartório não ter 

qualquer procura e o Posto da Empresa na Hora não ter capacidade de resposta. 

Contudo, de referir que em algumas Lojas da Empresa foi feito um esforço no sentido 

de tornar estes colaboradores polivalentes e rotativos, o que foi conseguido. 

 

Os Postos de Atendimento da Segurança Social, nas Lojas da Empresa, têm um único 

colaborador, que actualmente ocupa o seu tempo com trabalho de back office, uma 
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vez que cada vez menos clientes têm necessidade de passar naquele posto, já que os 

dados migram electronicamente para o sistema da Segurança Social.  

 

Os colaboradores da AMA, I.P. têm competências de coordenação, apoio 

administrativo e o atendimento no Front office. Os técnicos do Front office e os 

coordenadores estão habilitados para dar resposta em qualquer área de actuação das 

Lojas da Empresa. Não há qualquer cliente que seja atendido num Posto de 

Atendimento, que primeiramente não passe pelo Front office. 

No que concerne à coordenação, relativamente aos recursos humanos, diz apenas 

respeito aos colaboradores AMA e muitos dos postos do IRN, ainda que na mesma 

Loja, têm chefias diferentes e muitas vezes exteriores à Loja, pelo que se torna difícil a 

comunicação e concertação de medidas de correcção processuais. 

 

Assim, na nossa perspectiva, e já que uma das atribuições da AMA é gerir e 

desenvolver redes de lojas para os cidadãos e para as empresas, em sistema de 

balcões multiserviços, integrados e especializados, articulando com outros canais de 

distribuição (AMA, 2011), todos os colaboradores deveriam estar ao serviço da AMA, 

um verdadeiro Front office que seria apoiado pelos vários back offices, das diversas 

entidades, aliás, como defendido por Dias (2006) “a responsabilidade pela função de 

atendimento (Front office) deveria ser concentrada num único organismo e separada 

das restantes funções operacionais da administração pública (back offices).”  

 

Embora, os colaboradores estivessem sob a tutela da AMA, poderiam ser 

seleccionados de diferentes entidades intervenientes nos processos e serviços 

solicitados pelos empreendedores, formando equipas multidisciplinares. Equipas 

desta natureza, potenciariam a troca de saberes e experiências que possibilitariam a 

curto médio prazo a obtenção de equipas polivalentes e preparadas para o 

verdadeiro atendimento integrado. 

Como refere Madureira (2004:157) “muitos têm sido os autores a defender que a 

aprendizagem organizacional resulta da interacção entre a diversidade das 

aprendizagens individuais (…) deve tornar-se possível que a aprendizagem 

organizacional possa resultar como utilização colectiva e enriquecida, da 

aprendizagem feita a partir das experiências e das capacidades individuais dos 

sujeitos, que depois de serem misturadas podem criar um valor organizacional 

acrescentado, diferente de cada uma das partes. Para tal criam-se 
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organizacionalmente, manifesta ou tacitamente, estruturas de significados colectivos 

essenciais em processos de intercâmbio.” 

 

Ainda de referir, a necessidade e imprescindibilidade destas equipas receberem 

formação contínua, adequada à evolução do atendimento e serviços disponíveis.  

Assim, o cliente seria atendido por um único interlocutor, sem andar a saltar de 

cadeira em cadeira e de gabinete em gabinete, num conceito de atendimento 

integrado, num único ponto de acesso, contrariamente ao que se passa hoje, em 

alguns processos das Lojas da Empresa, como referido nos pontos 3.6.1.2., 3.6.1.3. 

e 3.6.1.4. 

 

4.3 Público-Alvo/ Horário e Local de Atendimento 

Quando o tão esperado Balcão do Empreendedor estiver disponível, o atendimento 

mediado será, como já referido, assegurado pelas Lojas da Empresa. Logo, também 

outros, para além das sociedades comerciais, poderão ser atendidos nas Lojas. 

Assim, parece-nos natural que também o público-alvo das Lojas da Empresa seja 

alargado às Associações (diversas), Empresários em Nome Individual, Condomínios, 

etc. 

Na nossa perspectiva, o público-alvo, deveria ser balizado de acordo com todos os 

destinatários dos serviços e informações disponíveis no Portal da Empresa. 

 

Kubicek and Hagen (1999:2) lembram que a “integração, no entanto, não é o único 

aspecto de orientação para o cliente. Os cidadãos querem serviços com o menor 

esforço possível para o seu lado (…) eles também querem um serviço rápido (…) além 

disso, os serviços devem ser de fácil acesso, o que significa, convenientes horários de 

funcionamento e pontos de prestação de serviços próximos de onde eles vivem e 

trabalham”. 

Nos dias de hoje, em que racionalização e corte na despesa fazem parte da ordem do 

dia, faria todo o sentido a integração das Lojas da Empresa nas Lojas do Cidadão.  

No Plano de Actividades da AMA – Agência par a Modernização Administrativa, I.P., 

no Objectivo Estratégico 1 - Melhorar a qualidade da distribuição de serviços públicos 

(OE 1) pode ler-se, entre outros: “requalificar lojas de empresa, integrando-as, sempre 

que possível, em lojas do cidadão e disponibilizar novos serviços nas lojas de 

empresa, explorando o potencial de uma rede que, tendo apenas 9 lojas, constitui 

mais de 50% das empresas na hora criadas anualmente, correspondendo assim à 

preferência dos empresários” (AMA, 2011). 
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Com efeito, em Dezembro de 2010, a Loja da Empresa de Coimbra foi integrada na 

Loja do Cidadão da mesma cidade, pelo que o horário agora praticado é mais 

alargado, à semelhança das Lojas do Cidadão, a LE, de segunda a sexta-feira está 

aberta ao público, das 08h30 às 19h30. Ao contrário das Lojas do Cidadão, a LE de 

Coimbra não abre ao Sábado. 

 

Relativamente às restantes oito Lojas da Empresa, até ao momento não foi dado a 

conhecer qualquer plano ou data para mais integrações. 

Os clientes das Lojas da Empresa, empreendedores, empresários, procuradores, etc., 

em primeiro lugar são cidadãos, pelo que, certamente, também têm interesse e 

necessidade de frequentar a Loja do Cidadão, logo a presença da LE no mesmo 

espaço, seria certamente uma vantagem para o cidadão/ empresário, pela 

conveniência e diminuição de despesas de contexto. 

No que diz respeito a custos, esta integração também representará, certamente, uma 

grande economia para a AMA, I.P., já que, nas cidades onde existe Loja do Cidadão, 

deixaria de haver lugar ao pagamento da renda relativa ao espaço ocupado pela LE. 

Também as despesas de funcionamento e manutenção seriam substancialmente 

menores, devido à partilha do espaço da Loja do Cidadão. 

 

4.4. Atendimento Multicanal 

Em Julho do corrente ano, as Lojas da Empresa abraçaram mais um desafio, que foi 

assegurar o atendimento dos clientes do Portal da Empresa, quer através do canal 

telefónico (707101099) quer através do mail (info.portaldaempresa@ama.pt ). 

Estes atendimentos são suportados pelo Centro de Contacto da Empresa, 

coordenado pelo DPSIM-Departamento dos Portais, Serviços Integrados e Multicanal 

da AMA, I.P. O Centro de Contacto da Empresa, tem guias de atendimento (mail e 

telefone), bem como ficheiro de registo dos atendimentos, disponíveis na Rede 

Comum de Conhecimento (RCC), área onde todos os colaboradores da AMA têm 

acesso e partilham conhecimentos, informações, conteúdos e procedimentos.  

Sucintamente, todos os utilizadores do Portal da Empresas que queiram colocar as 

suas dúvidas ou questões, podem fazê-lo de duas formas: por telefone, para o 

número acima mencionado ou via e-mail, para o endereço já mencionado.  

 

Os telefonemas são atendidos pelos técnicos das Lojas da Empresa de acordo com 

o indicativo do número de telefone do cliente, que é encaminhado para a Loja 

geograficamente mais próxima. No que diz respeito aos e-mails, os mesmos são, 

mailto:info.portaldaempresa@ama.pt
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igualmente, respondidos pelos técnicos das LE, de acordo com prévia distribuição 

alfabética do remetente. Em ambos os canais de atendimento, um cliente do Norte e 

outro do Sul, que coloquem a mesma questão, receberão a mesma resposta, apesar 

de serem atendidos por técnicos diferentes. Isto é possível, uma vez que todos os 

técnicos seguem os procedimentos e os guias disponíveis na RCC. 

 

Esta rede comum de conhecimento em conjunto com a plataforma de 

interoperabilidade já desenvolvida e testada pela AMA poderão servir de suporte a 

um atendimento integrado e multicanal nas Lojas da Empresa. 

A Rede Comum de Conhecimento e a plataforma de interoperabilidade já são o 

suporte em algumas situações, como por exemplo no Licenciamento Industrial -  

REAI, em que todas as entidades intervenientes partilham informação, conteúdos e 

comunicam entre si. 

Para um verdadeiro atendimento multicanal, as LE deveriam ter acesso a todos os 

actos efectuados pelo cliente, independentemente do canal que ele utilizou. Por 

exemplo, se um cliente iniciar um processo de Constituição de sociedade no Portal 

da Empresa (Empresa online) e a meio do processo se dirigir, presencialmente, a 

uma Loja da Empresa, para terminar o processo, a Loja deveria ter competências 

técnicas e tecnologias para visualizar e editar serviço em questão e poder ajudar o 

cliente. Como já referido anteriormente, as Lojas da Empresa já apoiam os clientes 

do Portal da Empresa, no canal telefónico e por e-mail. Contudo, os técnicos das LE 

nunca tiveram formação em “registos online” e, também, em muitos casos, não 

existem manuais disponíveis. Assim, quando um cliente tem dúvidas, relativamente 

ao preenchimento ou tramitação num formulário online, as LE não têm capacidade 

técnica para responder. 

 

Temos conhecimento que brevemente as Lojas da Empresa poderão visualizar todos 

os processos de REAI, independentemente dos mesmos terem sido iniciados e 

submetidos numa Loja da Empresa ou através do Portal da Empresa (actualmente, 

cada LE só tem acesso aos processos iniciados e submetidos na sua própria Loja). 

Contudo, não sabemos se vai ser possível intervir em todos. 

As Lojas da Empresa deveriam ser capazes de concluir, com o cliente, um acto que 

ele iniciou sozinho através do Portal da Empresa, ou vice-versa. 

Para além do atendimento presencial, telefónico e online, entendemos que também 

seria uma mais-valia a disponibilização do chamado atendimento online em tempo 
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real, à semelhando do que alguns municípios já adoptaram, por exemplo a Câmara 

Municipal de Lisboa.  

De acordo com Fonseca (2009:18): “O Atendimento Personalizado Online consiste 

na disponibilização de atendimento mediante uma ferramenta de “chat”, que permite 

ao cidadão interagir directamente com um atendedor (...) permite aos utilizadores 

uma conversação em tempo real com um técnico de atendimento.” 

 

Como afirmam Cunha et al., 2009, “o Serviço de Atendimento Online ou Chat, é 

acessível através de uma plataforma de conversação (existem no mercado algumas 

disponíveis gratuitamente), que permite aos munícipes obter informações, esclarecer 

dúvidas e resolver diversas questões, sem necessidade de deslocação física ao 

organismo público. Este serviço permite uma conversa em tempo real, entre 

munícipe e atendedor, com a possibilidade no final de visualizar e imprimir o 

conteúdo da conversa. O atendimento online não se deve cingir a um “chat” de 

pergunta/resposta, mas sim a uma extensão do real para o virtual, ou seja, todos os 

serviços com que o Cidadão se relaciona têm uma extensão online, a qual deverá 

idealmente funcionar através vídeo-conferência”. 

 

Para a implementação do atendimento online em tempo real, poderá utilizar-se uma 

das ferramentas de chat, gratuitas e vulgarmente conhecidas, como o Windows Live 

Messenger (WLM), também conhecido por MSN Messenger ou o Skype. A utilização 

destes softwares não implica quaisquer custos adicionais, sendo que os seus 

utilizadores, apenas necessitam de uma ligação à internet. 

 

Até, sensivelmente, meados do ano 2011, as Lojas da Empresa também tinham a 

possibilidade de contactar os seus clientes por SMS (Short Message Service). Por 

razões que desconhecemos, actualmente essa funcionalidade foi retirada às Lojas. 

Contudo, na nossa opinião, esta também é uma ferramenta útil e prática, quer para 

as Lojas como para os próprios clientes.  

Os SMS eram utilizados, sobretudo, para avisar os clientes quando o seu Certificado 

de Admissibilidade estava deferido. Por, exemplo, um cliente que tenha interesse em 

Constituir a sua sociedade no próprio dia, dirige-se à LE e pede um Certificado de 

Admissibilidade para um nome fantasia, com urgência, tendo que esperar umas 

horas até o mesmo ser aprovado. As Lojas da Empresa ficam com esta preocupação 

e incumbência de avisar o cliente, logo que o Certificado fique deferido, pelo que 

quando isto acontece ligam ao cliente a avisar que pode ir constituir. Neste caso de 
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urgência, o mail, muitas vezes não é aplicável, uma vez que o cliente anda na rua, o 

mais prático e menos oneroso seria a utilização do SMS. 

 

4.5. Os processos/ Actos de Atendimento 

Num contexto multicanal, o processo, como actualmente é visto nas Lojas da 

Empresa, deixa de fazer sentido.  

Actualmente um processo de Constituição de Sociedade, por exemplo, é constituído 

por vários actos de atendimento: recolha de elementos identificativos dos sócios; 

recolha de elementos identificativos da sociedade; elaboração do objecto social, 

identificação dos gerentes, etc., como descrito em 3.6.1.3. 

 

Contudo, num contexto multicanal, em que fosse possível o cliente iniciar o processo 

em casa ou no escritório, através do Portal da Empresa, onde hipoteticamente inseria 

os dados referentes aos sócios e à sociedade e depois procurava a Loja da Empresa 

para o ajudarem na elaboração do objecto social, faria mais sentido falar de Actos de 

Atendimento, sendo que o “processo” era o conjunto dos diversos actos praticados 

pelo cliente nos diferentes canais de atendimento. 

Como pensamos já ter demonstrado, este atendimento seria possível com a utilização 

da plataforma de interoperabilidade e suporte através da Rede Comum de 

Conhecimento. 

Como podemos constatar pela análise do resultado dos questionários, quem mais 

procura as Lojas da Empresa são os próprios interessados. No ponto 3.7.6.5. verifica-

se que, dos clientes das Lojas da Empresa, apenas 3% são Advogados, e 18% 

Técnicos Oficiais de Contas, pelo que a esmagadora maioria é constituída pelos 

próprios intervenientes nos processos/ actos. Ainda, como podemos constatar no 

ponto 3.7.6.4, os clientes procuram as Lojas, sobretudo, para constituições, alterações 

ao pacto e extinção de sociedades, processos que por si só envolvem vários actos e 

necessidade de conhecimento de imperativos legais.  

Assim, e pressupondo também que são estes clientes, os potenciais utilizadores dos 

serviços online, disponíveis no Portal da Empresa e Balcão do Empreendedor, faz, 

para nós, todo o sentido que as Lojas da Empresa tivessem competências para o 

apoio e concretização de todos estes actos, em qualquer canal de atendimento. 

São inúmeros os serviços em causa, contudo para a presente análise só nos vamos 

debruçar sobre o que entendemos serem os que implicariam mais alterações ao 

atendimento actual, são eles: Registo Comercial, Extinção Imediata de Sociedades,  

Empresa na Hora e Empresa Online, os serviços prestados pelo IRN, I.P. 
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O Regime Especial de Constituição Imediata de Sociedades, conhecido como 

Empresa na Hora, ficou disponível em meados de 2005, e sem dúvida é a modalidade 

de constituição mais simples e célere, o que faz com que esta seja a modalidade 

escolhida pela esmagadora maioria das sociedades. 

Com a iniciativa Empresa na hora, passou a ser possível a constituição de sociedades 

num único balcão e de forma imediata. Contudo, como já referido, nas Lojas da 

Empresa o cliente, antes de passar para o Posto da Empresa na Hora, é 

primeiramente atendido no Front office, subvertendo-se, assim, por completo o 

conceito.  

 

Como podemos conferir em ENH (2011), a partir da disponibilização da Empresa na 

Hora os interessados:  

 Não necessitam de obter, previamente, o certificado de admissibilidade da firma, 

junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas; 

 Deixou de ser necessária a celebração de escritura pública; 

 No momento da constituição é comunicado o código de acesso ao cartão 

electrónico da empresa, o número de identificação da Segurança Social e ficam, 

desde logo, na posse da empresa o pacto social e o Código de Acesso à Certidão 

Permanente do registo comercial pelo prazo de um ano ou, em alternativa pelo 

prazo de três meses acompanhada de certidão em papel; 

 O registo do contrato da sua sociedade é publicado de imediato no sítio 

"http://publicacoes.mj.pt/", de acesso público e gratuito; 

 É atribuído registo de domínio na Internet.pt a partir da firma da sua empresa. 

Esta funcionalidade é assegurada pela Fundação para a Computação Cientifica 

Nacional (FCCN) e é gratuita durante o primeiro ano de vida da sua empresa. 

 

Este serviço é prestado pelos funcionários do IRN, que têm competência técnica e 

permissões para a utilização do software próprio. 

No modelo que ora se propõe, o ideal seria que todos os elementos da equipa 

recebessem formação e credencias para prossecução deste serviço. Contudo, outra 

solução poderia passar pela atribuição, a todos os membros da equipa, de credencias 

para elaboração mas a confirmação ser efectivada por um conservador do IRN, que 

estaria num back office, numa Conservatória designada para apoiar a Loja da 

Empresa. Assim, por e-mail, chat ou qualquer outro canal, o atendedor informaria o 

back office designado, no momento em que tivesse a iniciar a constituição. O 

http://publicacoes.mj.pt/
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Conservador, em back office, confirmaria a sociedade e na LE sairia a impressão de 

todos os documentos necessários e no imediato, como é suposto acontecer.  

 

No que respeita à Extinção Imediata de Sociedades ou a chamada modalidade de 

“dissolução e liquidação na hora” permite a extinção e liquidação imediata de 

empresas, num atendimento presencial único, a partir de uma Conservatória do 

Registo Comercial ou das Lojas da Empresa (excepto nas Lojas da Empresa de 

Lisboa e Leiria), quando determinados pressupostos se verifiquem.  

Actualmente, o processo de “dissolução na hora” só está disponível para sociedades 

ou cooperativas que não tenham activo ou passivo por liquidar. Além disso, exige-se 

igualmente a decisão, por unanimidade, de todos os membros da entidade quanto à 

extinção da mesma. PE (2011). 

 

Actualmente, a instauração da chamada “dissolução e liquidação na hora” de uma 

sociedade é requerida mediante as seguintes condições: 

 Apresentação de um requerimento subscrito por qualquer dos sócios da entidade 

comercial em causa ou membro do respectivo órgão de administração e da acta 

de assembleia-geral que comprove a decisão unânime nesse sentido;  

 A não existência de activo ou passivo a liquidar, facto que tem de estar 

expressamente referido na acta mencionada anteriormente;  

 O requerimento e a acta mencionados podem ser substituídos por um 

requerimento subscrito por todos os sócios da entidade comercial e apresentado 

por qualquer pessoa. 

 O pedido pode ser verbal quando efectuado presencialmente por todos os sócios 

da entidade comercial, não sendo necessário qualquer requerimento escrito. 

 

Apresentado o pedido e garantidos os requisitos anteriormente referidos, funcionário 

do IRN, conservador ou o oficial de registos, profere imediatamente a decisão de 

declaração da dissolução e do encerramento da liquidação da entidade, registando 

esse facto e entregando a certidão do registo efectuado ao(s) requerente(s). 

Depois de efectuado o registo da dissolução e do encerramento da sociedade 

comercial, o serviço de registo competente procede de imediato à comunicação do 

facto, por via electrónica, às seguintes entidades:  

 Ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas, para efeitos da inscrição do facto no 

ficheiro central de pessoas colectivas;  

http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/contactos
http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/contactos
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LojaEmpresa/
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 À administração tributária e à Segurança Social, para efeitos de dispensa de 

apresentação das competentes declarações de cessação de actividade;  

 Aos serviços que gerem o cadastro comercial, para efeito de dispensa de 

apresentação da competente declaração de encerramento de estabelecimento 

comercial;  

 À Inspecção-Geral do Trabalho. 

 

À semelhança da Empresa na Hora, também este serviço deveria ser prestado num 

único balcão e de forma imediata. 

Assim, a proposta neste caso, é em tudo idêntica à apresentada para a Empresa na 

Hora. Idealmente, todos os elementos da equipa receberiam formação e credencias 

para prossecução deste serviço. Contudo, também seria aceitável a atribuição, a todos 

os membros da equipa, de credencias para elaboração mas a confirmação ser 

efectivada por um conservador do IRN, que estaria num back office, numa 

Conservatória designada para apoiar a Loja da Empresa. Assim, por e-mail, chat ou 

qualquer outro canal, o atendedor informaria o back office designado, no momento em 

que tivesse a iniciar a constituição. O Conservador, em back office, confirmaria a 

extinção e na LE sairia a impressão de todos os documentos necessários no imediato, 

como deve acontecer.  

 

No que toca aos registos comerciais (Alterações ao clausulado do pacto social, cessão 

de quotas, etc), os colaboradores das Lojas da Empresa, receberiam formação em 

registos online (Portal da Empresa). Poder-se-ia, também, atribuir às Lojas da 

Empresa um certificado digital, idêntico ao dos advogados, para a prossecução destes 

registos. 

Como os registos online pressupõem confirmação posterior, num back office atribuído 

aleatoriamente, no modelo ora proposto, para os certificados digitais das LE, seriam 

designadas as conservatórias de back office, que aquando do aparecimento do cliente 

para o registo, seriam notificadas por mail ou chat para procederem à confirmação do 

registo no imediato ou naquele dia. 

 

A Empresa online é uma modalidade de constituição, idêntica à Empresa na Hora e 

que, actualmente não está disponível nas Lojas da Empresa. 

A Empresa Online distingue os serviços públicos transaccionais, realizados 

integralmente na internet relevantes para as empresas e empreendedores. PE (2011). 
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Nesta modalidade de constituição os sócios ou seus procuradores preenchem os 

formulários, através do Portal da Empresa e a assinatura e conformação dos dados, é 

feita pelos sócios com recurso ao Dossier Electrónico.  

Também neste serviço, a nossa proposta vai no sentido de ser atribuído, a cada Loja 

da Empresa um certificado digital, idêntico ao dos advogados, para a prossecução 

destes serviços. 

 

Também neste caso, há lugar a confirmação posterior, num back office do IRN 

atribuído aleatoriamente. 

No modelo ora proposto, se as Lojas da empresa assegurassem a constituição por 

Empresa na Hora, não faria sentido que as Empresas online fossem confirmadas no 

dia ou no momento, uma vez que os emolumentos de uma são metade dos da outra. 

Contudo, as Lojas deveriam ajudar os clientes que optassem por a modalidade 

Empresa online. 

 

Na eventual impossibilidade de atribuição de um certificado digital por Loja, 

semelhante ao dos advogados, poderia ser uma alternativa o cliente certificar-se no 

computador da LE, com o seu próprio certificado e quando fossem necessárias 

confirmações por parte do back office, o atendedor indicaria qual o certificado digital 

que deu entrada. 

 

Para a realização destes serviços e todos os outros disponíveis no Portal da Empresa 

será imprescindível que cada entidade disponibilize na rede comum de conhecimento 

guiões de apoio, para além da formação dada aos colaboradores das LE.  

Como afirma Vidigal (2005:14) “… os funcionários que asseguram o atendimento terão 

de ter novas competências, não apenas tecnológicas, como também atitudes e 

conhecimentos mais abrangentes sobre todo o espectro de serviços disponíveis 

electronicamente, sobretudo os macroprocessos que vierem a ser automatizados”. 

 

4.6. Pontos fortes 

Com a eventual aplicação do modelo de atendimento proposto, foram identificados 

alguns pontos fortes: 

 Acessibilidade: proporcionar ao cliente, os serviços que ele necessita, no canal 

que ele escolhe por lhe ser mais conveniente; 

 Simplificação da prestação de serviços às empresas e diminuição de custos de 

contexto; 
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 Facilita a comunicação entre a Administração Pública e os seus clientes, 

diminuindo as barreiras e mantendo uma relação mais próxima; 

 Satisfação do cliente; 

 Uma Administração inclusiva, ao serviço de todos, focada no cliente, que não 

exclui ninguém dos seus serviços e respeita todos os indivíduos, oferecendo 

serviços personalizados e convenientes a cada um em particular; 

 Racionalização: partilhar recursos para funções e processos que são comuns a 

diferentes organismos da Administração Pública; 

 Transparência: informação disponível, de forma célere e formato adequado, 

quando necessária e solicitada pelo cliente; 

 Eficiência: aumento da capacidade de resposta eficaz, no mais curto espaço de 

tempo uma vez que se encontra centralizada e redução de custos na 

Administração Pública; 

 Cooperação e colaboração mais próxima entre os diversos níveis do Estado e 

serviços da Administração Pública; 

 Uma Administração mais produtiva, com menos tempo em filas de espera, menos 

erros de funcionamento; 

 

4.7. Eventuais Constrangimentos/ Desafios 

Para além dos elementos mais positivos, tivemos oportunidade de reflectir sobre 

eventuais entraves à implementação deste modelo, como segue: 

 Independentemente do tipo e número de canais utilizados, existe a necessidade 

de integrá-los de forma adequada. As respostas dadas através dos vários canais 

de interacção têm que ser coerentes e consertadas; 

 Para se conseguir uma verdadeira integração de canais, deverá utilizar-se um 

único repositório de informação que deverá estar em permanente actualização e 

monitorização. 

 A eventual implementação deste modelo de atendimento exige a realização de um 

esforço considerável de todas as entidades e organismos prestadores de serviços 

públicos, de forma a estruturarem a informação necessária e a disponibiliza-la em 

linguagem compreensível por “quase leigos”; 

 Resistências institucionais e culturais, extensão e complexidade do sistema de 

Administração Pública; 

 Pouca ou ausência de formação adequada, e consequente desqualificação dos 

recursos humanos; 

 Motivar os técnicos/ atendedores para a mudança e para a sua implementação 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

A criação dos Centros de Formalidades das Empresas (CFE), em 1997, foi um passo 

importante e decisivo para economia Portuguesa. A criação dos CFE teve origem na 

ambição de dar à Administração Pública novas bases de interacção e aproximação 

com o cidadão/ empresário, nomeadamente através da simplificação da vida 

empresarial, contribuindo para o aumento da eficácia, dos postos de trabalho e da 

competitividade dos agentes económicos. 

 

Os CFE acolheram, no mesmo espaço, as entidades que intervêm na constituição, 

alteração e extinção de sociedade comerciais, eliminando tempos improdutivos, e 

dando voz uma nova atitude na relação dos serviços públicos com o utente, encarado 

agora como verdadeiro cliente. 

Este projecto foi de tal maneira importante e notório, em Portugal e na Europa, que 

em 1999 os CFE foram considerados como uma das 10 boas práticas em todo o 

espaço Comunitário recebendo, por isso, o Prémio Qualidade em Serviços Públicos. 

Ainda hoje, estes centros, agora Lojas da Empresa, são um marco importante no 

ciclo de vida das sociedades Portuguesas, continuando a merecer a confiança e 

preferência dos empreendedores e futuros empresários. Prova disto, é o facto de 

durante o ano de 2010 se terem constituído 18.630 empresas, através da 

modalidade Empresa na Hora, em 199 postos de atendimento disponíveis, sendo 

que 43,3% das constituições ocorreram nos postos presentes nas Lojas da Empresa 

(Estatísticas em www.empresanahora.pt ). 

Como se pode verificar, nos questionários aplicados aos clientes das Lojas da 

Empresa, o grau de Satisfação ultrapassou os 78% em acolhimento e atendimento e 

perfaz 75,8% na organização (3.7.6.9).  

 

No presente momento, depois do lançamento de várias iniciativas legislativas que 

procuram proporcionar ao empresário mais serviços, simplificados e baseados no 

desenvolvimento tecnológico dos suportes informáticos que propiciam uma melhoria 

na vida das empresas, com menos despesas e mais competitividade, a atitude 

reactiva que as Lojas da Empresa têm adoptado com eficácia, já não chega. 

Urge a adopção de novos modelos de atendimento, verdadeiramente focados no 

cliente, que lhe permita escolher qual o canal de atendimento que prefere na sua 

relação com a Administração Pública. 

 

http://www.empresanahora.pt/
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A administração pública iniciou um processo de mudança organizacional sem retorno. 

O cidadão, por sua vez, é cada vez mais exigente, e obriga a Administração Pública a 

adoptar modelos gestionários, centrados nas necessidades dos cidadãos e empresas, 

esperando, nada menos, que respostas rápidas, eficazes e eficientes, às suas 

solicitações. 

 

O governo electrónico adopta um papel de alavancamento do desenvolvimento dos 

serviços públicos, constituindo uma ferramenta imprescindível na reforma e na 

melhoria da Administração Pública, tornando-a mais eficiente e dotando-a de maior 

qualidade. 

O recurso aos sistemas de informação e às tecnologias de comunicação e informação, 

criam condições para o desenvolvimento de estratégias de cooperação e colaboração, 

que permitem a integração de serviços das diferentes entidades e organismos 

públicos. Para fazer face a estas novas exigências que se colocam, actualmente, à 

Administração Pública, torna-se impreterível a sua renovação, inovação e agilização, 

tanto ao nível da relação com os cidadãos e empresas como ao nível dos serviços 

prestados e dos seus trabalhadores. 

 

Atentas estas novas demandas dos cidadãos e empresas e as necessidades actuais 

de cada vez mais simplificação, racionalização e modernização administrativa 

propusemo-nos, neste trabalho, apresentar um contributo para a reformulação do 

modelo de atendimento das Lojas da Empresa.  

As nossas empresas anseiam pelo término dos inúmeros diálogos, com várias 

entidades da Administração Pública, para a prossecução de uma simples tarefa.   

Também, hoje, cada vez mais, as nossas empresas não querem suportar custos 

adicionais, respeitantes a tarefas de certificação, licenciamento, transporte de dados e 

informações que o Estado já detém. As empresas Portuguesas exigem e merecem 

que lhe seja possível dar os seus dados, uma única vez e, se possível, a um único 

interlocutor, no canal ou canais de atendimento que lhes for mais conveniente. 

Propõe-se, assim, um modelo de atendimento multicanal, suportado nas novas 

tecnologias de informação, e na plataforma de interoperabilidade da Administração 

Pública, que pode permitir uma verdadeira integração de serviços. 

Idealizou-se para este modelo, uma equipa multidisciplinar, sob a tutela de uma única 

entidade que assegura o atendimento em front office, num conceito de balcão único 

(one stop shop). 
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Defende-se ainda, a integração das Lojas da Empresa nas Lojas do Cidadão, 

praticando um horário alargado, mais conveniente para o empresário, contribuindo 

esta integração para uma racionalização de recursos e diminuição de despesas para o 

Estado e, ainda, diminuição de despesas de contexto para as empresas. 

No que respeito aos serviços disponibilizados propõe-se, no modelo em apreço, a 

prestação e apoio em multicanal, de todos os serviços disponibilizados no Portal da 

Empresa. 

Existe a convicção que a eventual implementação deste modelo tornaria a 

Administração Pública mais inclusiva, focada no cliente, com uma oferta de serviços 

personalizados e transparentes, no canal de atendimento da preferência de cada 

cliente. A partilha de recursos entre os diferentes organismos proporcionaria mais 

economia e racionalização, propiciando o aumento da confiança dos cidadãos na 

Administração Pública. 

Contudo, não se esquecem eventuais constrangimentos, como a necessidade de uma 

integração adequada de todos os canais de atendimento, bem como dos conteúdos 

das diferentes entidades, sob pena de por em causa a concertação das respostas 

dadas ao cliente. Eventuais resistências institucionais e pouca formação dos técnicos/ 

atendedores são também alguns dos desafios identificados. 

Esta proposta é assumida e idealizada como um projecto evolutivo, em permanente 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, que não será possível sem o aumento, 

actualização e renovação sistemática da informação e documentação dos serviços 

prestados, impondo-se, na nossa perspectiva, como o desafio maior, a cooperação e 

articulação consertada entre as diferentes entidades intervenientes nos actos de 

atendimento.  

 

Como perspectiva e desafio de trabalho seria interessante analisar a prossecução e 

evolução da interoperabilidade organizacional, bem como acompanhar e monitorizar a 

integração das informações, dados e formulários. 

Outro ponto importante seria, também, auscultar o cliente final, as empresas, sobre as 

suas percepções sobre o atendimento multicanal e verificar se a variedade da oferta 

de tantos canais de atendimento é valorizado pelo cliente e em que medida.  
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ANEXO I 
Questionário aplicado aos clientes das Lojas da Empresa 
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1. Loja da Empresa de _____________________________ 
 
 
2. Caracterização do Cliente 
 

2.1. Idade ______                    Género        Masculino           Feminino 
 

2.2. Distrito da Sede da Sociedade (ou distrito de residência) 
 

 ________________________________________________________ 
 
2.3. Sector de Actividade ______________________________________ 
 

 
3. Em que qualidade visita a Loja da Empresa? 
 

 Sócio e/ou Gerente  TOC 
 

 Advogado/ Solicitador/ Procurador  Futuro empresário 
 

 Interessado 
 
 
4. Qual foi o motivo da visita? 
 

 Constituição de Sociedade  Alterações ao Pacto Social 
 

 Extinção de Sociedade  Licenciamento Industrial (REAI) 
 

 Mapas de Resíduos (SIRAPA)  Propriedade Industrial 
       (marcas, logótipos …) 
 

 Outro _____________________________________________________ 
 
 
5. Na sua perspectiva, é conhecedor(a) de todos os actos e 
procedimentos necessários para exercer a sua actividade (actual ou 
futura) legalmente? 
 

 Sim                         Não  Não sei 
 
 
6. Para além dos serviços já prestados pela Loja da Empresa (ver ponto 4), 
existe outro (ou outros) que gostasse de aqui ver disponíveis? 
 
 
        Sim                         Não   (se respondeu não, passe para a questão nº 7) 
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 6.1. De que área(s)? 

 
 Licenciamentos   Incentivos e apoio financeiro 

 
 Outra: ________________________________________________ 

 
 
6.2. Das entidades abaixo mencionadas, seleccione por ordem de 

necessidade as que, na sua opinião, deveriam disponibilizar os 
seus serviços na Loja da Empresa (1 o mais necessário e  9 o menos 

necessário) 

 
  ACT - Autoridade para as condições do Trabalho 

  AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

  Câmara Municipal 

  IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 

Inovação 

  IEFP – Instituto do Emprego e formação profissional 

  IFAP – Instituto de Financiamento de Agricultura e Pesca, IP 

  IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP 

  INCI – Instituto da Construção e do Imobiliário, IP 

  Turismo de Portugal, IP 

 
7. Qual o seu grau de satisfação relativamente ao ATENDIMENTO na Loja 

da Empresa? 
  

 Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 

Acolhimento (1)     

Atendimento (2)     

Organização do 
Atendimento (3) 

    

 
(1) Simpatia, cortesia e educação, (2) Disponibilidade e rapidez, (3) Encaminhamento, gestão 

das filas de espera, prioridades 

 
 
8. Gostaria de sugerir alguma alteração no modo de atendimento? Qual? 
 
 

 

 

 

 
OBRIGADA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
Lista de Siglas 

 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AP – Administração Pública 

AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

BdE - Balcão do Empreendedor 

CA - Certificado de Admissibilidade 

CFE – Centro de Formalidades das Empresas 

CGD – Caixa Geral de Depósitos 

CNCE - Cartório Notarial de Competência Especializada 

EH – Empresa na Hora 

GARC - Gabinete de Apoio ao Registo Comercial 

IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento 

IRN – Instituto para os Registos e Notariado, I.P. 

LE – Loja da Empresa 

PARC - Posto de Atendimento do Registo Comercial 

PE – Portal da Empresa 

RNPC - Registo Nacional de Pessoas Colectivas 

SMS - Short Message Service 



 

 

 


