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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

• Necessidade de convidar 
fornecedores 

• Necessidade de elaborar 
modelos/peças procedimentais a 
utilizar 

• Necessidade de adquirir a 
fornecedores 

• Necessidade de controlar stocks 

• Necessidade de avaliar 
fornecedores 

Gestão de aquisição de 

bens, serviços e 

empreitadas de obras 

públicas 

• Fornecedores 
convidados 

• Modelos que constituem 
o processo de aquisição 
preenchidos 

• Aquisições efetuadas 

• Stocks controlados 

• Fornecedores avaliados 

Coordenador do CGR - AP 

 
Mapa do processo 

 

Caracterização do processo 
Âmbito de aplicação Recursos Funções 

• Todas as aquisições de bens e 
serviços com impacto na 
qualidade dos serviços 
prestados. 

• Correio eletrónico 

• Plataforma de compras públicas 

• Plataforma ANCP 

• Aplicação PRIMAVERA (módulo 
de contabilidade, módulo de 
tesouraria, módulo de património 
e módulo de gestão de stocks) 

• Requisições internas 

• Plano de atividades 

• Orçamento 

• Legislação 

• Fornecedores eSPAP 

• Suprir as necessidades de bens e 
serviços, planear quantitativamente, 
satisfazer no momento certo, na 
qualidade ótima e providenciar o seu 
armazenamento. 

• Entrar em contacto com os setores 
que vão utilizar o bem ou o serviço a 
ser adquirido, obtendo informações 
técnicas sobre o bem ou o serviço. 

• Certificar se o material comprado está 
de acordo com o material solicitado. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão académica 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Gestão  
Melhoria contínua 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão académica 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Gestão  
Melhoria contínua 

 

Responsável/dono do processo Coordenador do CGR - AP 

 

Procedimento PG.07 – Aquisição de bens, serviços e empreitadas de 
obras públicas 
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo 

• Controlar as ruturas de stock. 

• Controlar o tempo de dias de atraso na 
entrega de encomendas. 

• Controlar a renovação de imobilizado. 

• Avaliar a prestação dos fornecedores. 

Responsável pela monitorização e medição Administradora 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão 

Indicadores 
Como se verifica/calcula (Mapa de stocks; Mapa de 
amortizações; Mapa de controlo de aquisições; 
Monitorização de fornecedores.) 

• Número de contratos formais de prestação de serviços 

celebrados 

• N.º de contratos formais de prestação de 

serviços celebrados 

• Número de contratos formais de prestação de serviços 

renovados 

• N.º de contratos formais de prestação de 

serviços renovados 

• Taxa de renovação do imobilizado   

• Investimento em imobilizado realizado durante 

o ano / Amortizações do exercício * 100 

• Média de dias de atraso na entrega de encomendas 

• Média do n.º de dias de atraso desde a data do 

pedido para entrega até ao fornecimento 

• Número de ruturas de stocks 
• Número de ruturas de stocks 

• Média da avaliação de fornecedores 

• Média dos valores dos parâmetros de avaliação 

de fornecedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


