
CASE STUDY

PRIMAVERA,
tecnologia que suporta o conhecimento

A segunda maior instituição de ensino e investigação científica 
portuguesa, com mais de 100 anos de existência, gere 14 

faculdades, reitoria, três serviços autónomos, 49 centros de 
investigação e uma receita superior a 330 Milhões de Euros 

com o sistema integrado de gestão PRIMAVERA Public Sector.



- Uniformizar procedimentos em toda a instituição
- Centralizar a informação de gestão numa única plataforma
- Obter uma gestão integrada das diferentes faculdades e restantes estruturas
- Consolidar o reporting às entidades oficiais
- Agilizar a resposta às obrigações legais e fiscais
- Otimizar a performance e a gestão global da instituição

Principais objetivos

- Implementação da solução PRIMAVERA Public Sector em todas 
as faculdades, assim como na Reitoria e Serviços Autónomos, e 
integração com todos os sistemas de informação instalados.

Solução

- Padronização de processos em todas as valências da instituição
- Maior rigor e eficiência dos processos 
- Mais e melhor informação de suporte à tomada de decisão 
- Visão integrada e em tempo real de toda a atividade da Universidade 
- Controlo integrado da execução orçamental 
- Resposta às novas normas de Contabilidade Pública, SNC-AP

Benefícios

Universidade
do Porto

Valências

Graus de ensino

Soluções Implementadas

_ Faculdade de Arquitetura
_ Faculdade de Belas Artes
_ Faculdade de Ciências
_ Faculdade de Ciências da
   Nutrição e da Alimentação
_ Faculdade de Desporto
_ Faculdade de Direito
_ Faculdade de Economia
_ Faculdade de Engenharia
_ Faculdade de Farmácia
_ Faculdade de Letras
_ Faculdade de Medicina
_ Faculdade de Medicina Dentária
_ Faculdade de Psicologia e
  Ciências da Educação
_ Faculdade de Ciências Biomédicas
_ Reitoria
_Serviços de Ação Social
_Serviços Partilhados
_ Centro de Desporto

_Licenciaturas
_Mestrados integrados
_Mestrados
_Doutoramentos
_Educação contínua

_ERP PRIMAVERA Public Sector
_PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager
_XLS Financial

“Este projeto revelou-se 
essencial para garantir 
uma gestão autónoma de 
cada uma das entidades 
constitutivas da instituição, 
sem prejuízo de um controlo 
integrado da execução 
orçamental da U.Porto 
como um todo”.

José Branco,
Administrador da U.Porto 
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“Com o ERP PRIMAVERA aumentamos o rigor e eficiência dos processos, ao mesmo tempo que 
passamos a dispor, em tempo útil, de mais e melhor informação de suporte à tomada de decisão, 
aos diferentes níveis da governação da universidade.”

Missão: otimizar o reporting
e o controlo orçamental

Solução: uniformizar processos
e integrar informação

José Branco, Administrador da U.Porto

Com a tónica assente no trinómio Conhecimento, 
Inovação e Tecnologia, a Universidade do Porto foi 
das primeiras Instituições de Ensino a adotar o regime 
fundacional. A mudança de regime jurídico trouxe 
responsabilidades de definição de estratégias de negócio 
que permitissem uma gestão patrimonial, administrativa 
e financeira rigorosas, no sentido da sustentabilidade 
económico-financeira. 

Para responder ao desafio da gestão privada, foi 
implementado um sistema de gestão empresarial 
transversal a todas as unidades orgânicas, reitoria 
e serviços autónomos da instituição, que permitiu 
padronizar processos.

A implementação da solução PRIMAVERA Public Sector 
permitiu também otimizar o processo de reporting e os 
mecanismos de controlo orçamental. 

A experiência de utilização das soluções de gestão 
PRIMAVERA há largos anos, quer na reitoria, quer em 
algumas faculdades, deu à instituição a segurança 
necessária para avançar com o projeto de extensão 
do ERP PRIMAVERA a todas as unidades orgânicas, 
uniformizando procedimentos. 

A elevada extensibilidade e flexibilidade da plataforma 
tecnológica que aloja as soluções PRIMAVERA foram 
decisivas neste processo, possibilitando a integração 
numa única base de dados de toda a informação oriunda 
dos restantes subsistemas de informação existentes na 
U.Porto. 

A solução PRIMAVERA Public Sector permitiu ainda 
adaptar os processos contabilísticos e de gestão ao 
novo sistema de Contabilidade Pública, o Sistema de 
Normalização Contabilística, SNC-AP.
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“A solução de gestão PRIMAVERA 
dá-nos uma visão integrada e em 
tempo real de toda a atividade da 
Universidade e é fundamental para 
a criação de sinergias e partilha de 
processos vitais para a uma gestão 
rigorosa”.

José Branco,
Administrador da U.Porto

ERP PRIMAVERA otimizou gestão da instituição de forma transversal

Controlo global, mantendo autonomia Visão 360º sobre a instituição Adaptação ao SNC-AP

Era importante dotar os órgãos de gestão de 
ferramentas que garantissem um controlo global, 
mas que simultaneamente proporcionassem 
autonomia das partes. Foi, então, implementado 
um modelo de gestão transversal a todas as 
suas unidades constitutivas, contemplando a 
descentralização das tesourarias e dos serviços 
financeiros das diversas unidades orgânicas, 
mantendo a sua autonomia em termos de 
funcionamento operacional. 

Esta descentralização administrativa e financeira 
permitiu a cada faculdade manter o controlo 
sobre os processos inerentes à sua área de 
especialização, e, simultaneamente, integrar um 
modelo de gestão global partilhado por toda a 
instituição.

A gestão académica, patrimonial, administrativa 
e financeira passou a estar integrada numa única 
plataforma, através de um modelo de Web Services de 
integração desenvolvido à medida. 

Todos os sistemas e aplicações de gestão passaram a 
comunicar com o ERP PRIMAVERA, dotando a Unidade 
de Controlo de Gestão e Auditoria da U.Porto de 
ferramentas sólidas de controlo de gestão. 

Foi ainda reforçado o controlo orçamental de projetos 
de financiamento, agilizando a relação com as 
entidades financiadoras. 

Com a entrada em vigor, em janeiro de 2018, do 
Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas, o SNC-AP, a instituição foi 
das primeiras a adotar as novas normas. 
Uma equipa multidisciplinar, constituída pela 
PRIMAVERA e especialistas da instituição em várias 
áreas, prepararam o arranque do projeto de adoção 
do SNC-AP com toda a segurança. 

No dia 1 de janeiro de 2018, tal como previsto, a 
U.Porto estava preparada para responder ao novo 
normativo contabilístico. “Tudo tem corrido dentro 
da normalidade, sem grandes percalços, estando 
a ser enviados os reportes neste âmbito no S3CP”, 
conclui o Administrador da U.Porto, José Branco.



A PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. é uma empresa 
especializada no desenvolvimento de soluções de gestão e plataformas 
para integração de processos empresariais. Com uma equipa experiente 
e altamente qualificada de 280 colaboradores, a PRIMAVERA BSS está 
presente em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe.

A PRIMAVERA BSS posiciona-se como um parceiro e fornecedor de 
excelência de soluções tecnológicas que visam ajudar os atuais 40 mil 
clientes a gerir os seus negócios. 

A PRIMAVERA BSS distingue-se pela inovação contínua das suas 
soluções, através de uma política de investimento em Investigação e 
Desenvolvimento e da participação da sua massa crítica em programas 
de I&D de centros de investigação e universidades.



PORTUGAL

Braga
Edifício PRIMAVERA
Lamaçães 
4719-006 Braga

Lisboa
Edifício Arquiparque II
Av. Cáceres Monteiro nº10, 6º 
1495-192 Algés
www.primaverabss.com/pt
T (+351) 253 309 900

Email comercial@primaverabss.com

ANGOLA
 
Luanda
Rua Engº Armindo de Andrade
Nº 63, 1º Andar Direito
Miramar -  Luanda
www.primaverabss.com/ao
Te (+244) 222 440 450 / 222 440 447
M (+244) 921543587

Email comercial_ao@primaverabss.com

ESPANHA

Madrid
Parque Europa Empresarial
Edificio París, Calle Rozabella, 6
Planta Baja, Oficina 4
28230 Las Rozas, Madrid 
www.primaverabss.com/es
T (+34) 91 636 66 83
Email comunicacion@primaverabss.com  

MOÇAMBIQUE

Maputo 
Av. Vladimir Lenine, Nº 174
Ed. Millennium Park  - Torre A
8º Andar Esq.
Maputo
www.primaverabss.com/mz
T (+258) 21 303 388 
Email comercial_mz@primaverabss.com  

PRIMAVERA 
Business Software Solutions 

www.primaverabss.com




