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Resumo 

O objectivo deste trabalhado foi fazer uma análise interna e externa, definir uma estratégia e 

desenvolver um Balanced Scorecard para o portal electrónico do Instituto Português da 

Juventude com o intuito de criar uma base para o seu desenvolvimento sustentável. 

O Balanced Scorecard consiste numa ferramenta de gestão que define e acompanha o 

desenvolvimento de uma estratégia através da definição de objectivos e indicadores que 

quantificam o seu progresso. 

Para o seu desenvolvimento foram definidos a visão, a missão e os valores do projecto, 

efectuada uma análise Stengths, Weaknesses, Opportunities and Threats para suportar a 

criação de vectores e objectivos estratégicos, e propostos indicadores para poder 

acompanhar e medir o progresso dos vários objectivos. 

Foi desenvolvido um conjunto de objectivos e indicadores com as respectivas metas a 

atingir e foram propostas iniciativas para o cumprimento dos objectivos em causa, face à 

conjuntura analisada. 

Verificou-se que o rumo estratégico a seguir por este projecto passa pelo aumento da 

proximidade aos jovens, uma melhor comunicação interna e uma aposta na qualidade e 

inovação. 

Concluiu-se ainda que o Balanced Scorecard tem condições para ser aplicado com 

sucesso, apesar necessitar de um acompanhamento constante e de adaptações 

operacionais no futuro. 

Palavras-chave: Portal da Juventude, Balanced Scorecard, Organização Pública, 

Juventude, Análise SWOT 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to analyze the internal and external context as well as to 

define a strategy and develop a Balanced Scorecard for the electronic portal of the 

Portuguese Institute of Youth, in order to create a basis for its sustainable development.  

 The Balanced Scorecard is a management tool that defines and monitors the development 

of a strategy by setting objectives and indicators to measure their progress.  

For its development it was defined  a vision, a  mission and values for the project, carried out 

an internal and external analysis continued then by a Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats analysis to support the definition and development of the strategic objectives 

and indicators with their respective goals for monitoring and measuring the progress. Some 

initiatives were proposed to achieve the objectives in question.  

It was found that the strategic direction to follow for this project is an increase in the 

proximity to the youth audience, as well as a better internal communication and a 

commitment to quality and innovation.  

It was concluded that the Balanced Scorecard is able to be successfully applied to the Youth 

Portal, although it will need a constant monitoring and operational adjustments in the future. 

Keywords: Youth Portal, Balanced Scorecard, Public Organization, Youth, SWOT Analysis.  
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1 Introdução 

A União Europeia (UE) demonstra uma preocupação crescente com os jovens, o seu futuro como 

indivíduos e o seu envolvimento na sociedade. 

Várias são as políticas e os programas desenvolvidos em cooperação entre os vários estados 

membros. Estas ―políticas de juventude servem para facilitar a entrada dos jovens na vida 

profissional e para desenvolver a sua cidadania activa a nível europeu. O Livro Branco «Um novo 

impulso à juventude europeia» gerou a adopção de um quadro de cooperação europeia no domínio 

da juventude, no qual os Estados-Membros acordaram em focalizar-se sobre quatro prioridades 

específicas para favorecer a cidadania activa da juventude: 

 Informação. 

 Participação. 

 Actividades de voluntariado. 

 Maior conhecimento da juventude” (Comissão Europeia, 2007a) 

Estas prioridades mantêm-se presentes, sendo completadas com o mais recente programa da 

UE para a juventude, ― Juventude em Acção‖ que tem como principais objectivos: 

 Desenvolver a solidariedade dos jovens 

 Incentivar a compreensão mútua entre os jovens de diferentes países 

 Melhorar a qualidade dos sistemas de apoio às actividades juvenis e a capacidade das 

organizações da sociedade civil no domínio da juventude 

 Fomentar a cooperação europeia no domínio da juventude 

(Comissão Europeia, 2007b) 

Em conformidade com os esforços da UE e visando os interesses da juventude e do 

desenvolvimento da Europa, no seguimento da estratégia do Governo em implementar uma 

plataforma de Governo Electrónico, surge a necessidade de desenvolver um projecto sustentável de 

prestação de serviços e apoio à juventude portuguesa. 

Tendo em conta estes objectivos, foi criada uma parceria entre várias entidades responsáveis por 

projectos para a juventude - a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), a Fundação 

para a Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI), o Instituto Português da Juventude (IPJ) e 

a Movijovem. Esta parceria tem como fim a criação de um portal na Internet, o ―juventude.gov.pt‖ 

com o objectivo de não só agrupar toda a informação até então dispersa pelos vários sítios das 

entidades tuteladas pelo SEJD mas também proporcionar aos jovens um acesso mais facilitado e 

apelativo aos diversos serviços e conteúdos. 

O portal pretende tornar-se o principal canal de divulgação de informação na área juventude, 

servindo cada vez mais de base para os outros actuais canais, nomeadamente a Linha da Juventude 

e as Lojas Ponto Já, que irão deslocar-se sistema de informação da juventude. 

 

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11055.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11055.htm
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Como ponto de partida, esta investigação irá analisar o portal tanto ao nível de portais internacionais 

semelhantes, através de uma análise dos conteúdos e características, como ao nível do perfil da 

juventude actual, tanto nacional como europeia, visto ser também um mercado a alcançar.  

De seguida são definidos os objectivos para esta tese, nomeadamente uma análise da envolvente 

externa e interna ao portal, seguido de uma posterior análise SWOT- Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats, que irá caracterizar e expor qual o posicionamento estratégico actual. 

Será possível então fazer uma proposta fundamentada de uma Missão e um rumo estratégico para o 

―juventude.gov.pt‖. Esta servirá de base fundamental para o objectivo final desta investigação, o 

desenvolvimento de um Balanced Scorecard (BS) com o intuito de executar e monitorizar o estado 

de desenvolvimento do plano estratégico definido e proporcionar ao projecto um futuro sustentável e 

bem sucedido. 

Sendo o grande objectivo, a criação de um BS, são também apresentadas aplicações deste modelo 

a diversas organizações públicas e sem fins lucrativos, contextualizando o modelo no sector em que 

se propõe a sua aplicação nesta investigação, ou seja, BS em Organizações Sem Fins Lucrativos. 

Por fim é apresentada a metodologia de investigação a utilizar para o cumprimento dos objectivos 

propostos, incluindo a pesquisa bibliográfica com toda a fundamentação científica consultada para a 

execução deste trabalho. 
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1.1 Caracterização da Juventude 

 

Para uma melhor contextualização do portal e da sua envolvente, apresenta-se uma caracterização 

do público-alvo do projecto, a juventude. O conceito juventude é difícil de definir e pode ser muito 

subjectivo. Há quem o defina como a passagem da infância dependente para a idade adulta 

independente, sendo que esta definição por si não é suficientemente esclarecedora e varia muito de 

caso para caso. Como tal utiliza-se a idade como instrumento diferenciador e caracterizador da 

juventude, apesar de esta ser também relativa, mas em geral bem aceite. Assim, são considerados 

jovens, os indivíduos entre os 15 e os 29 anos, podendo estes valores variar ligeiramente consoante 

as fontes utilizadas.  

 

A juventude Europeia (Comissão Europeia, 2009) 

 

Principais dados relativos à demografia 

 

 Actualmente existem cerca de 96 milhões de jovens entre os 15 e os 29 anos na União 

europeia. 

 Os jovens entre os 15 e os 29 anos constituem 19,4% da população total da UE. 

  A percentagem calculada de jovens no ano 2050 é de 15,3% da população total. 

 

Principais dados relativamente à educação 

 

 Existiu um aumento de cerca de 3 milhões de estudantes no ensino superior e de 1 milhão 

de graduados por ano face aos existentes em 2000.O número de estudantes aumentou 25% 

entre 1998 e 2006.  

 Existem 19 milhões de estudantes no ensino superior na União europeia, este valor constitui 

cerca de 11,5% da população jovem entre os 18 e os 39 anos. 

 No ensino superior o sexo feminino é 23% mais prevalente que o sexo masculino. 

 Cerca de 80% dos jovens entre os 25 e os 29 anos já completaram o ensino secundário. 

 No entanto, um quinto das crianças não detém os conhecimentos básicos da literacia e 

numeracia. 

 6 milhões de jovens, apenas 1 em cada 7 jovens entre os 18 e os 24 anos cumprem o ensino 

obrigatório. 

 11,5% da população da UE entre os 18 e os 39 anos, frequenta o ensino superior. 

 A nível europeu, a percentagem de abandono escolar  diminuiu entre 2000 e 2007. 

 O número médio de anos do sistema educativo é cerca de  17 anos. 

 Aos 19 anos, mais de 60% dos jovens ainda está a estudar. 



4 
 

 Mais de metade dos estudantes no ensino secundário frequentam ―cursos profissionais‖. 

 As raparigas preparam-se mais para o ensino superior enquanto que os rapazes tendem a 

preparar-se para o emprego: 54% das raparigas frequentam o ensino secundário generalista 

enquanto que 57% dos rapazes optam por ―cursos profissionais‖. 

 15% dos estudante na União Europeia têm mais de 30 anos. 

 10% dos alunos não aprendem nenhuma língua estrangeira na escola. 

 Mais de 50% dos jovens europeus entre os 25 e os 29 anos já completaram o ensino 

secundário e 29% o ensino superior. 

 Menos de um terço de jovens entre os 25 e 34 anos, que têm desvantagens 

socioeconómicas, completam o ensino superior. 

 

Principais dados relativamente ao emprego 

 

 57,5% dos jovens Europeus entre os 15 e os 29 anos são considerados economicamente 

activos, ou seja, estão empregados ou activamente à procura de emprego. 

 Mais de um terço na classe entre os 15 e os 24 anos estão inactivos, não estudam nem 

estão empregados. 

 A taxa de desemprego para os jovens economicamente activos entre os 15 e os 24 anos foi 

de 15,4% em 2008, quase três vezes mais do que a mesma taxa para a restante população 

activa. 

 Metade dos jovens com 20 anos está no mercado de trabalho. 

 26% dos desempregados entre os 15 e os 24 anos e 35% entre os 25 e os 29 anos, estão 

desempregados há mais de 12 meses. 

 Um terço dos jovens empregados entre os 15 e os 24 anos são estudantes ou aprendizes. 

 40% dos jovens entre os 15 e os 24 anos empregados trabalham com contratos temporários. 

 25% dos jovens entre os 15 e os 24 anos empregados têm um trabalho em part-time. 

 4% dos jovens entre os 15 e os 24 anos empregados trabalham por conta própria, sendo que  

este valor sobe para os 9% para os jovens entre os 25 e os 29 anos.  

 

Principais dados relativamente à inclusão social 

 

 19 milhões de menores (0-17 anos) estão em risco de pobreza. 

 20% dos jovens entre os 18 e os 24 anos estão em risco de pobreza. 

 Em média os jovens saem de casa dos pais aos 25 anos. 

 18% dos jovens entre os 18 e os 24 anos ganham menos de metade do salário médio do 

país em que vivem. 
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Principais dados relativamente à cidadania activa 

 

 Existem mais de 2300 pontos de informação nacional e regional entre 20 dos estados 

membros. 

 22% dos jovens na EU afirmam ser membros de uma organização. 

 49% dos jovens afirmam pertencer a uma associação desportiva. 

 4% dos jovens declaram ter participado em actividades de partidos políticos ou uniões 

sindicais. 

 Menos de 40% dos jovens entre os 16 e os 29 anos confiam ou são neutros relativamente 

aos políticos e aos partidos políticos. 

 63% da população com menos de 30 anos confia no Parlamento Europeu. 

 16% da população entre os 15 e os 30 anos é voluntária ocasional ou regularmente. 

 Três em quatro jovens consideram o voluntariado um incentivo para a sua maior participação 

na sociedade. 

 

Principais dados relativamente ao estilo de vida 

 

 A idade média do primeiro casamento é cerca de 27,3 anos. 

 A idade média para sair de casa dos pais é de 25 anos. 

 24,5% dos jovens entre os 15 e os 29 anos vivem na mesma casa que o seu parceiro. 

 A idade média do primeiro parto é cerca de 27 anos. 

 37%  dos bebés nascem fora do casamento. 

 

Principais dados relativamente à saúde  

 

 A esperança média de vida da juventude é 80 anos para as raparigas e 74 anos para os 

rapazes. 

 Cerca de 2 milhões de jovens têm problemas mentais. 

 17 % dos jovens entre 15 e os 24 anos têm excesso de peso. 

 9% dos jovens entre 15 e os 24 anos têm peso a menos. 

 60% da mortalidade nos jovens entre os 15 e os 29 anos deve-se a factores externos. 

 14 760 jovens entre os 15 e os 29 anos morreram em acidentes de viação. 

 7341 jovens entre os 15 e os 29 anos suicidaram-se. 

 2246 jovens entre os 15 e os 29 anos morreram por abuso de drogas. 

 1024 jovens entre os 15 e os 29 anos morreram por homicídio ou agressão. 

 467 jovens entre os 15 e os 29 anos morreram devido ao vírus HIV. 

 24% dos jovens entre os 15 e os 29 anos fumam diariamente. 

 Os jovens ficam embriagados pela primeira vez entre os 13 e os 14 anos. 

 13% dos jovens entre os 25 e os 34 anos consome cannabis. 
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Principais dados relativamente ao lazer 

 

 Os jovens entre os 15  e os 19 anos gozam de tempo livre em mais de 20% do seu tempo 

total. 

 82% dos jovens entre os 16 e os 24 anos vão pelos menos uma vez por ano ao cinema, 

reduzindo-se este numero para 58%  para os jovens entre os 25 e os 29 anos. 

 45% dos jovens afirmam praticar desporto. 

 40% dos jovens afirmam sair com os amigos. 

 25%  dos jovens afirmam que lêem regularmente. 

 23% dos jovens afirmam que escreve, canta ou toca um instrumento. 

 41% dos jovens afirmam que visita locais culturais pelo menos uma vez por ano. 

 30% dos jovens afirmam ter amigos noutros países da Europa. 

 61% dos jovens entre os 16 e os 24 anos concordam em deixar entrar um grupo étnico no 

seu pais. 

 55% dos jovens entre os 16 e os 24 anos concordam que pessoas de outros países 

contribuem para o seu enriquecimento cultural. 

 

Principais dados relativamente à geração digital 

 

 70% dos jovens entre os 16 e os 24 anos usam computadores diariamente em 2007, sendo 

que  este valor era de 50% em 2004. 

 59% dos jovens entre os 16 e os 24 anos usam a internet diariamente. 

 41% dos jovens entre os 16 e os 24 anos são capazes de executar pelo menos 5 actividades 

relacionadas com computadores ( este valor é de 18% para a população entre os 35 e os 44 

anos). 

 30% dos jovens afirmam procurar emprego na internet. 
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A juventude em Portugal  

 

Segundo os estudos mais recentes (OBJ, 2009), os jovens entre os 15 e os 29 anos, representam 

cerca de 20% da população total, ou seja, cerca de 2.000.000 pessoas, sendo a distribuição por sexo 

praticamente repartida igualmente. Esta será a população a que o portal maioritariamente se vai 

dirigir. Como tal, de seguida irá ser caracterizada de modo a que seja possível direccionar melhor os 

conteúdos do portal de forma a satisfazer as suas necessidades. 

 

Escolaridade (OPJ, 2009) 

 

Em 2001, ano dos últimos censos, esta população estava maioritariamente entre o 2º ciclo do ensino 

básico e o ensino secundário, 22% no 2º ciclo, 33% no 3º ciclo e 25% no secundário, com apenas 

8% a frequentar o ensino superior. 

Meio de subsistência (OPJ, 2009) 

 

Os dados existentes revelam que cerca de 55% da população juvenil trabalha, sendo cerca de 40% 

aqueles que estão a cargo da família. Estes valores representam o total da população, sendo 

também interessante os valores parciais. Neste estudo, a população está dividida em três grupos 

etários: entre 15 e 19 anos, 20 e 24 anos, e 25 e 29 anos. Estes grupos apresentam os seguintes 

valores: 

Entre os 15 e os 19 anos, 20% trabalham e 76% vivem a cargo da família; 

Entre os 20 e os 24 anos, 59% trabalham e 35% vivem a cargo da família; 

Entre os 25 e os 29 anos, 82% trabalham e 12% vivem a cargo da família. 

Auto-imagem (Novadir, 2008) 

 

Os mais novos ('Teens') têm da sua geração uma imagem marcadamente negativa e pessimista, 

sem motivos de orgulho, marcada pela decadência de valores, atitudes e comportamentos, por um 

niilismo hedonista e pela ausência de energia reconstrutiva que lhes compromete perceptivamente o 

futuro. Revelam um acentuado sentido de auto-crítica, mas fazem também uma crítica feroz à 

sociedade, tomada como co-responsável - pela perda de referências, valores e ideais (autenticidade, 

respeito, integridade, lealdade, altruísmo, responsabilidade…), e ainda pela vigência de um contexto 

social paradoxal, onde actuam com igual intensidade forças contrárias e incompatíveis (facilitismo, 

excesso de liberdade e de poder, culto da juventude e do hedonismo vs. crise económica, 

desemprego, exigência crescente de competitividade, de saber, de perfeição a todos os níveis). Este 

agudo sentido crítico revela bem um desejo de mudança, de moralidade e de idealismo - aspectos 

que caracterizam fortemente a psicologia do adolescente, mas que se encontram bloqueados pelo 

actual contexto paradoxal e fragilizador. 
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Os mais velhos ('Young Adults') percepcionam-se em termos de valores como uma geração de 

transição - não se revêem nem no niilismo hedonista dos mais novos nem na estabilidade 

cristalizada dos pais: valorizam a responsabilidade e o esforço, mas também o risco e a criatividade. 

A nível de atitudes e comportamentos assumem-se e revelam-se como uma geração de dilemas - 

entre a forte ambição de autonomia, de sucesso e de paternidade/maternidade, e a acomodação aos 

privilégios a que foram habituados - liberdade, lazer e bens materiais. Em termos de contexto 

sentem-se uma geração stressada e não realizada, marcada pela instabilidade e um esforço não 

compensador (desemprego, trabalho precário, pouco qualificado ou fora da área de estudo, horários 

pesados, remuneração baixa…)  

Preocupações (Marktest et al, 2005) 

 

A principal preocupação dos jovens portugueses (15 a 30 anos) é o desemprego (68%), a procura 

pelo primeiro emprego (54%) e o acesso ao ensino superior (33%). 

Associativismo (Marktest et al, 2005) 

 

Apenas 13,5% jovens pertencem a uma associação. Estes jovens estão repartidos maioritariamente 

por grupos políticos (32%), culturais (20%), desportivos (16%), recreativos (16%), humanitários 

(12%). 

A principal razão para a não associação é a falta de interesse (31%) seguida da falta de tempo 

(17%), sendo a falta de informação apenas mencionada por 4% dos inquiridos, 

Popularidade do IPJ e do Portal da Juventude (Marktest et al, 2005) 

 

Dos inquiridos cerca de 90% já ouviram falar do IPJ e 37% já inclusive se deslocaram a uma das 

suas instalações, no entanto apenas 14% visitaram o portal da juventude.  

 Estes resultados demonstram que o portal do IPJ tem uma boa margem para evolução, tendo em 

conta que os conteúdos disponibilizados vão de encontro às preocupações dos jovens. No entanto é 

de realçar que muitos jovens não sabem da sua existência ou nunca o visitaram. 

 

Portugal na Europa 

Dos estudos anteriores (Comissão Europeia, 2009; Marktest et al, 2005) pode-se concluir que a 

juventude Portuguesa se situa perto dos valores médios da União Europeia. No entanto existem 

algumas áreas, nomeadamente no âmbito da educação, emprego e cidadania activa, em que 

poderemos apontar algumas pequenas variações, tendo em conta a importância dada pelas políticas 

de juventude em agir nestes sectores. No campo da educação, em Portugal opta-se mais pelo ensino 

secundário geral, cerca de 60%, enquanto na Europa a tendência é para os chamados ―cursos 

profissionais‖. Esta opção da juventude portuguesa pode levar a uma maior aproximação à taxa de 

frequência do ensino superior média europeia, que se encontra actualmente ligeiramente superior. 

No entanto este afastamento dos cursos mais ligados ao ambiente profissional pode ajudar ao maior 
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abandono escolar existente e à taxa de desemprego ligeiramente superior. No que toca à 

participação activa na sociedade, a juventude portuguesa está menos inserida no associativismo, 

com apenas 14% dos jovens dizerem pertencer a uma associação face a 22% dos europeus, e 

apresenta uma taxa de abstenção nos últimos 3 anos também ligeiramente superior à média 

europeia. Estas diferenças, apesar de pequenas, podem servir de indicadores para áreas em que a 

actuação do portal poderá ser reforçada. 
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1.2 Panorama actual dos portais da juventude 

 

Uma vez caracterizado o publico alvo do portal, segue-se agora uma breve abordagem às acções de 

outros países face a desafios algo semelhantes, ou seja, como estão a ser apresentados os portais 

da juventude pelo mundo. Nesta abordagem (Quadro 1) é feita uma comparação entre os diversos 

portais, através de uma avaliação empírica numa escala de 0 a 10, de carácter subjectivo e pessoal, 

que visa caracterizar e diferenciar os portais em quatro áreas de interesse: 

 

 Design – Aparência e atractividade da apresentação visual do sítio  

 Conteúdos – Quantidade e áreas de abrangência dos principais conteúdos  

 Funcionalidade/ Navegabilidade – Facilidade de navegação e acesso aos conteúdos 

disponíveis 

 Interactividade e novas tecnologias – Nível de interacção com o utilizador e a presença de 

funcionalidades da chamada Web 2.0. 

 

Paises Portal Design Conteúdos
Funcionalidade/ 

navegabiliade

Interactividade e 

novas tecnologias
Total

Portugal http://juventude.gov.pt 7 8 6 7 28

Espanha http://www.injuve.mtas.es 6 8 8 5 27

Itália http://www.portaledeigiovani.it/ 7 6 7 5 25

França http://www.jeunes.gouv.fr/ 8 8 8 8 32

Bélgica http://www.jongereninformatie.be 8 8 8 8 32

Alemanha http://www.netzcheckers.de/ 9 3 7 9 28

Rep. Checa http://www.icm.cz/en 6 8 6 6 26

Grécia http://www.neagenia.gr 7 7 7 6 27

Reino Unido http://www.need2know.co.uk 7 9 8 8 32

Finlandia http://www.kompassi.info 6 8 7 6 27

Brasil http://www.juventude.gov.br/  5 5 6 5 21

India http://www.youthportal.gov.in/ 7 6 7 5 25

Austrália http://www.thesource.gov.au 8 7 7 5 27

América latina e 

Caraíbas
http://www.youthlac.org/ 7 8 8 5 28

Canada http://www.youth.gc.ca/ 7 7 7 5 26

União Europeia http://europa.eu/youth/ 7 8 8 9 32
 

Quadro 1 - Panorama actual dos portais da juventude 
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Portugal   

http://juventude.gov.pt   

Site com um design visualmente agradável mas pouco funcional. Contém um bom nível de 

conteúdos mas por vezes de difícil acesso devido a uma enorme divisão e especificação. 

Disponibiliza o serviço de rss, alguns podcasts e permite uma ligeira personalização do portal ao 

nível da informação apresentada. É de destacara existência de rss feeds e podcasts, a presença de 

uma agenda nacional, a possibilidade de personalização dos destaques e a prestação directa de 

serviços. 

 

Espanha 

http://www.injuve.mtas.es 

Site simples mas funcional, de fácil acesso à informação e bastante completo. Não contém nenhuma 

funcionalidade da Web2.0 mas contem votações para os jovens participarem. Tem a destacar a 

disponibilização de estudos sobre a juventude e votações sobre temas para participação dos jovens 

no sítio. 

 

Itália 

http://www.portaledeigiovani.it/ 

Design visualmente agradável e funcional. Nível de conteúdo normal, face aos restantes portais, 

contendo no entanto pouca informação sobre lazer ou saúde. Tem como destaques a presença de 

notícias do site europeu da juventude e a possibilidade de sugestão de links por parte dos 

utilizadores. 

 

França 

http://www.jeunes.gouv.fr/ 

Design jovem, apelativo e funcional, com bastantes conteúdos. Disponibiliza feeds rss e ligação a um 

fórum para a participação dos jovens. Tem a destacar o seu design jovem e a existência de um fórum 

que cria um sentimento de comunidade entre os utilizadores. 

 

Bélgica 

http://www.jongereninformatie.be 

Design jovem, simples e apelativo, de fácil navegação. Portal muito completo com conteúdos não só 

informativos como de apoio e educação pessoal. Contém votações, partilha de experiencias e 

discussões online. É de destacar a existência de votações para os diversos temas abordados, a 

partilha de experiencias de vários utilizadores e um chat para aconselhamento. 

 

 

 

 

http://juventude.gov.pt/
http://www.injuve.mtas.es/
http://www.portaledeigiovani.it/
http://www.jeunes.gouv.fr/
http://www.jongereninformatie.be/
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Alemanha 

http://www.netzcheckers.de/ 

Design jovem e super interactivo. Todas as novas tecnologias aplicadas, vídeos, imagens, perfis 

individuais. Não é no entanto um portal com o mesmo propósito dos outros, faz parte de um 

programa de incentivo ao uso da internet pelos jovens alemães, sendo aqui apresentado apenas 

como exemplo de que tipo de interactividade está actualmente disponível e  que pode ser aplicado 

num portal da juventude. 

 

República Checa 

http://www.icm.cz/en 

Site de design simples, de acesso aos conteúdos por vezes cansativo. Muitos conteúdos e 

informações a vários níveis. Contem votações, feeds rss e newsletters. Destaca-se a informação em 

ecologia que não é usual estar disponível. 

 

Grécia 

http://www.neagenia.gr 

Design standard sem nada a apontar ou destacar, com o mesmo nível de conteúdos dos demais 

portais de juventude. Contem votações para os jovens e uma newsletter. Destaca-se a 

disponibilidade de uma versão integral em Inglês. 

 

Reino Unido 

http://www.need2know.co.uk 

Design simples mas apelativo, com várias imagens interacção com o utilizador. Contem uma  boa 

quantidade de informação a vários níveis, de acesso fácil e intuitivo. Disponibiliza várias votações e 

debates onde os jovens podem enviar as suas opiniões, feeds rss ,newsletters e jogos. Dispõe ainda 

de links para as principais comunidades, youtube, facebook, etc. É de destacar a forte ligação ao 

público-alvo, incentivando a participação dos jovens e a ligação aos sites que mais utilizam. 

 

Finlândia 

http://www.kompassi.info 

Design simples e de fácil navegabilidade que desempenha a sua função informativa. Não tem grande 

interacção com o utilizador, exceptuando um link para o "puzzle Corner" onde podem ser feitas 

questões individuais sobre vários temas. Deve-se destacar este "puzzle Corner" onde podem ser 

feitas questões individuais, com o compromisso de resposta em 5 dias úteis. 

 

Brasil 

http://www.juventude.gov.br/   

Design algo confuso. Contem poucos conteúdos e com pouca extensão, parecendo  um site mais 

expositivo do que informativo, destacando-se a falta de interactividade com o utilizador 

http://www.icm.cz/en
http://www.neagenia.gr/
http://www.need2know.co.uk/
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Índia 

http://www.youthportal.gov.in/ 

Design apelativo, de fácil navegabilidade. Contem uma boa porção de conteúdos, enquadrando-se 

nos standards dos restantes portais. Não disponibiliza no entanto conteúdos interactivos ou 

aplicações Web 2.0. 

 

Austrália 

http://www.thesource.gov.au  

Design agradável e funcional. Disponibiliza uma boa quantidade de conteúdos mas não interage com 

o utilizador.  

 

América Latina e Caraíbas 

http://www.youthlac.org/ 

Design neutro, de fácil navegabilidade, com muitos conteúdos e informações. No entanto não 

interage com utilizador nem disponibiliza aplicações Web 2.0.  

 

Canada 

http://www.youth.gc.ca/ 

Design neutro, de navegabilidade mediana, onde por vezes o utilizador perde um bocado o rumo  

à procura da informação desejada. Contem as informações standard dentro do universo dos portais 

da juventude, apesar de não apresentar conteúdos interactivos ou aplicações Web 2.0. 

 

União Europeia 

http://europa.eu/youth/ 

Design funcional, de fácil navegação e recheada de conteúdos. Grande interactividade com 

utilizador, com a presença de fóruns de discussão, partilha de histórias e votações, disponibilizando 

ainda vídeos e musicas. É de destacar a forte interactividade com utilizador com os fóruns, votações, 

partilha de histórias, várias línguas e ainda a existência de conteúdos multimédia como vídeos e 

músicas. 

 

Perante o panorama aqui apresentado, verifica-se que este é um campo em que não existe 

excelência, havendo margem para melhoramentos em todos os portais apresentados. Esta análise 

serve sobretudo para enquadrar o trabalho desenvolvido no ―juventude.gov.pt‖ e procurar ideias, 

aplicações e modificações que possam ser introduzidas no projecto com o intuito de melhor servir os 

objectivos para que foi criado.   

  

http://www.youth.gc.ca/
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1.3 O Balanced Scorecard 

 

O BS é uma ferramenta de gestão desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton nos inícios dos 

anos 90 com o intuito de proporcionar um método para implementar a estratégia e a missão de uma 

empresa a nível operacional, proporcionando um sistema de medição da performance (Kaplan e 

Norton, 2006) cuja grande mais valia é proporcionar à organização um modelo para medir e 

quantificar o desempenho da sua estratégia ao invés de o apenas acompanhar (Nair, 2004).   

O BS consiste num conjunto de indicadores desenvolvidos a partir da estratégia definida pela 

organização (Niven, 2002). Estes indicadores permitem a demonstração dos resultados obtidos pela 

organização na tentativa de alcançar a sua missão e objectivos estratégicos, tanto para os 

empregados como para todos os stakeholders, servindo assim, não só como um sistema de medição 

de desempenho e de gestão estratégica, como um a ferramenta de comunicação interna e externa 

(Figura1). BS ajuda a organização a (Kaplan e Norton, 1996): 

 Clarificar e transmitir a visão e a estratégia 

 Comunicar e ligar objectivos estratégicos a indicadores  

 Planear, alinhar e definir objectivos para iniciativas estratégicas 

 Melhorar o feedback e a aprendizagem da estratégia 

 

Porém, a sua implementação, apesar de aparentemente simples pode levantar algumas dificuldades 

assim como em qualquer projecto. Para o desenvolvimento do BS as principais dificuldades surgem 

da escolha e definição de indicadores, na sua implementação com sucesso em todos os níveis da 

organização, superando as dificuldades de comunicação frequentemente existentes entre os 

diversos sectores hierárquicos, e na falta de empenho por parte da gestão de topo, algo considerado 

fundamental para uma aplicação bem sucedida o BS (Kaplan e Norton,1996; Niven, 2002). Apesar 

destas dificuldades, o BS é utilizado em cerca de 53% das empresas privadas em todo o mundo em 

2008, com previsão que este valor suba para os 63% em 2009, sendo estes valores superiores em 

empresas avaliadas em mais de 2 Biliões de dólares (61% de utilização em 2008 e 75% previstos 

para 2009) e inferiores para empresas mais pequenas (41% e 63% respectivamente) (Bain, 2009). Já 

no sector publico e sem fins lucrativos, a sua aplicação tem vindo a aumentar (Kaplan e Norton,2001; 

Niven, 2003) sendo alguns dos casos descritos no capítulo 3 deste trabalho.  
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Figura 1 - Funcionamento do Balanced Scorecard (Niven, 2002) 

 

As Perspectivas 

 O BS aborda a organização através de um conjunto de perspectivas, que não sendo ―fixas‖, são 

uma base para o desenvolvimento e aplicação do modelo. Este conjunto pode e deve ser modificado 

e adaptado a cada situação apesar de se verificar ser um conjunto robusto, adequado à maior parte 

das empresas (Kaplan e Norton, 1996). Este conjunto é constituído por quatro perspectivas: 

 Financeira  

 Clientes 

 Processos internos 

 Aprendizagem e Crescimento 

 

Perspectiva Financeira 

A componente financeira é sempre importante para todas as organizações, tenham estas fins 

lucrativos ou não. 

Numa empresa com fins lucrativos, esta perspectiva permite avaliar quais estão a ser os resultados 

palpáveis da estratégia que está a ser implementada (Niven, 2003), reflectindo o impacto económico 

das acções tomadas (Kaplan Norton, 1996). Neste sector os indicadores financeiros são 

fundamentais e esta perspectiva permite definir e perseguir objectivos económicos e financeiros 

(Nair, 2004). 

Futuro Desejado 

 

Diferenciação de Actividades 

 

O que é necessário para 

implementar a estratégia 

 

 

Como o sucesso da estratégia 

é medido e acompanhado 
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Já no sector sem fins lucrativos, esta perspectiva está em segundo plano, servindo para garantir uma 

maior eficiência na gestão e controlo de custos (Niven,2003). 

A perspectiva financeira proporciona uma ligação entre os objectivos financeiros e económicos da 

organização com os restantes objectivos de modo a gerar melhores resultados globais (Nair, 2004). 

 

Perspectiva dos Clientes 

Nesta perspectiva são abordadas as questões relativas aos clientes e ao mercado em que a 

organização se propões a actuar. Aqui é feita a ligação entre os indicadores relacionados com os 

clientes, tais como satisfação ou lealdade e os segmentos a que a organização se pretende dirigir. 

(Kaplan e Norton,1996).A perspectiva dos clientes permite ainda definir e avaliar o que a organização 

se propõe a proporcionar aos seus clientes (Kaplan e Norton,1996), podendo ser vista como um 

conjunto de objectivos que a organização terá de atingir para garantir a aquisição, aceitação e 

perpetuação dos seus clientes (Nair,2004). 

 

Perspectiva dos Processos Internos 

Nesta perspectiva são identificados quais os processos críticos para atingir os objectivos definidos 

para os clientes e accionistas (Kaplan e Norton, 1996; Niven, 2003; Nair, 2004), permitindo assim um 

foco na medição e avaliação dos processos que realmente geram valor para  a organização (Kaplan 

e Norton, 1996). 

O objectivo desta abordagem é desenvolver uma cadeia de valor para todo o conjunto de processos 

internos, desde o processo de inovação, passando pelo processo operacional até ao serviço ―pós-

venda‖(Kaplan e Norton, 1996) e desenvolver indicadores que permitam seguir o seu  progresso e 

eficiência não só relativamente ao processo em si mas também face ao impacto que causa nos 

objectivos definidos pelas perspectivas financeira e dos clientes  (Kaplan e Norton, 1996). 

 

Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento 

Esta perspectiva funciona como uma infra-estrutura para gerar objectivos cada vez mais ambiciosos 

nas restantes perspectivas, enfatizando a importância do investimento no futuro sustentável (Kaplan 

e Norton, 1996). Sendo responsável pela aprendizagem e crescimento, permite a ligação entre a 

situação actual e os objectivos que organização pretende atingir no futuro, preenchendo os espaços 

entre o conhecimento actual e o conhecimento necessário para o cumprimento dos mesmos (Niven, 

2003). 
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Relações Causa-Efeito 

O BS está organizado através de uma relação causa-efeito, existindo assim uma interdependência 

das várias perspectivas. Numa empresa privada, a perspectiva financeira encontra-se no topo. Neste 

caso (Figura 2), a cadeia é iniciada pela aprendizagem e crescimento que leva a um melhoramento 

dos processos interno que proporcionam uma maior satisfação dos clientes levando a um aumento 

dos benefícios financeiros (Kaplan e Norton, 1996). 

 

 

Figura 2 - Modelo Original para o sector privado (Kaplan e Norton, 1996) 

 

O BS aplicado ao sector público e sem fins lucrativos 

Perante este modelo, algumas empresas com fins não lucrativos e algumas organizações públicas, 

tiveram dificuldades na sua implementação visto a perspectiva financeira estar no topo das 

prioridades e neste tipo de empresas, a sua principal preocupação são os clientes (Kaplan e Norton, 

1996). Tendo em conta as características específicas deste tipo de empresas, Kaplan e Norton 

sugerem uma adaptação ao seu modelo a estas organizações, dando mais ênfase à missão da 

organização (Kaplan e Norton, 2001). Esta adaptação é explorada com mais detalhe por Paul Niven 

(2003), que desenvolve um modelo de Balanced Scorecard direccionado exclusivamente para este 

tipo de organizações. 

Perspectiva Financeira 
“Para termos sucesso 
financeiro, como 
deveremos ser vistos pelos 
nossos investidores?” 

 

 Perspectiva Clientes 
“Para atingirmos a nossa 
visão, como deveremos ser 
vistos pelos nossos 
clientes?” 

 

Perspectiva 
Processos 
“Para satisfazer os nossos 
investidores e clientes, em 
que processos teremos 
que ser excelentes?” 

Perspectiva 
Aprendizagem e 
Crescimento 
“Para concretizar a nossa 
visão, como poderemos 
desenvolver capacidades 
de mudança e 
crescimento?” 

 

Visão 
 

Estratégia 
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As principais alterações deste redesenhado modelo passam pela transição da missão para o topo da 

hierarquia (Figura 3), mantendo a estratégia como figura central do modelo e aumentando a 

importância dada à perspectiva dos clientes.  

As relações de causa-efeito são também modificadas. A perspectiva dos clientes passará para o  

topo, assumindo um maior protagonismo e a perspectiva financeira, consoante os caso, poderá ficar 

na segunda ou quarta posição, ficando raramente na terceira (Caldeira 2009). 

 

 

Figura 3 - Modelo para o sector público e empresas sem fins lucrativos (Niven, 2003) 

 

  

Perspectiva Clientes 
“Quem definimos como 
cliente? Como criamos 
valor para o nosso cliente?” 

 

Perspectiva Financeira 
“Como acrescentamos 
valor para o cliente, 
mantendo o controlo dos 
custos?” 

 

Perspectiva 
Processos 
“Para satisfazer os 
clientes, cumprindo limites 
orçamentais, em que 
processos teremos que ser 
excelentes?” 

 

Perspectiva 
Aprendizagem e 
Crescimento 
 “Como nos permitimos 
mudar e crescer, 
satisfazendo as exigências 
que nos são colocadas?” 

 

 

Estratégia 

 

Missão 
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2 Objectivos 

O principal objectivo desta investigação é proporcionar a aplicação de um Balanced Scorecard a um 

portal electrónico da juventude, neste caso ao projecto ―juventude.gov.pt‖. É proposto o 

desenvolvimento e implementação desta ferramenta de gestão estratégica BS, que permite uma 

ligação entre a estratégia da organização e as acções a tomar num plano operacional, 

proporcionando assim um rumo ao projecto e simultaneamente avaliar e quantificar a evolução e o 

sucesso do portal através de indicadores apropriados, assegurando assim um futuro sustentável de 

sucesso. Todo o seu processo de desenvolvimento e implementação permite ainda um 

esclarecimento sobre a visão, missão e objectivos a toda a organização. Com estes valores 

fundamentais interiorizados, a tarefa de definir uma estratégia será mais fácil e adequada. No 

entanto, para que tal seja possível, será necessária a concretização de alguns objectivos 

intermédios. Nestes objectivos estão englobados uma análise interna com especial ênfase no 

departamento responsável pelo portal, a sua organização, processos e fontes de financiamento. A 

par com esta análise interna terá de ser efectuada uma análise à envolvente externa ao projecto, 

factores como o posicionamento do Governo, as características do público-alvo ou as inovações 

tecnológicas. Toda esta informação irá permitir a concretização de outro dos objectivos desta 

investigação, a criação e análise de uma matriz SWOT. Este objectivo é fundamental para um melhor 

entendimento da situação estratégica actual e representa uma ferramenta para a definição de um 

plano estratégico adequado. Com estes objectivos intermédios atingidos, estarão reunidas as 

condições para a execução do objectivo final da investigação, o desenvolvimento do BS.   
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3 Estado da arte: Aplicações do BS a organismos públicos ou 
sem fins lucrativos 

Na actual literatura, são vários os casos e exemplos de aplicações do BS a diversos tipos de 

organizações públicas ou sem fins lucrativos, como é o caso do IPJ. De seguida irá ser apresentada 

uma breve descrição de aplicações em diversos ramos deste sector. 

 

Saneamento e Energia 

 

A aplicação de um BS ao Departamento Municipal de Água e Esgotos da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, permitiu verificar que o governo assim como o departamento em questão já possuíam 

uma base para sua elaboração, nomeadamente a existência de um plano táctico (o orçamento anual) 

e um plano estratégico (plano definido para a sua legislatura). Na fase de implementação, 

levantaram-se no entanto dificuldades no desenho do mapa estratégico mas estas dificuldades foram 

superadas com sucesso. Foi desenvolvido um BS, no entanto ainda não decorreu tempo suficiente 

para uma correcta avaliação dos resultados (Zago, 2006). 

A City of Eugene’s Wastewater Division (uma secção da Oregon Public Works Department pelo 

tratamento de águas residuais) e a Charleston CPW (organização municipal responsável pelo 

tratamento de águas para a cidade de Charlston), complementaram o seu sistema de gestão 

ambiental com a aplicação de um BS, visto que o anterior só contemplava objectivos e indicadores 

de desempenho que fossem importantes do ponto de vista ambiental. O BS foi um instrumento útil 

para colmatar esta falha permitindo melhorar o desempenho financeiro ao mesmo tempo que 

permitia às companhias satisfazer os seus objectivos ambientais (Bianchi e Montemaggiore, 2008).  

 A Metrowater , departamento de águas e águas residuais de Auckland City, utilizou o BS como 

plataforma para permitir avaliar o desempenho da organização, identificar oportunidades e tornar-se 

mais competitiva (Bianchi e Montemaggiore, 2008). 

A Water Utility Enterprise (Santa Clara Valley Water District) e a Sydney Water Corporation 

(responsável pelo tratamento de água potável e residual na região de Sydney), serviram-se do BS 

para criar o seu business plan, usando o modelo para descrever os seus objectivos a todos os níveis 

de gestão (Bianchi e Montemaggiore, 2008). 

A Amap, uma empresa municipal responsável pela distribuição de água na região de Palermo, 

através do uso de uma abordagem dinâmica do BS conseguiu melhorar a comunicação com os seus 

―stakeholders‖ e desenvolver conhecimentos sobre relações de causa e efeito nos seus gestores 

(Bianchi e Montemaggiore, 2008). 

Porém, no caso da Lunds Energi, uma empresa municipal da cidade de Lund na Suécia, responsável 

pela electricidade, aquecimento e água, que já tinha implementados sistemas de gestão ambiental e 

social bastante activos, a integração do BS levou à existência de uma grande quantidade de 

objectivos distintos, causando uma dispersão dos recursos, deslocando-os das áreas previamente 
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definidas pelos sistemas anteriormente em vigor. Neste caso, crê-se que, a longo prazo, a interacção 

entre diversos tipos de ferramentas de gestão pode não resultar, sendo este um tópico para futura 

investigação e desenvolvimento (Zingales e Hokerts, 2002). 

 

Segurança 

 

Em Portugal verificou-se existir vontade por parte das forças policiais em implementar um método 

como BS com o objectivo de melhorar o seu desempenho (Gomes, 2007), estando já a Policia 

Municipal de Matosinhos a implementar um modelo de BS. No entanto ainda não existem 

conhecimentos sobre o seu desenvolvimento (Gomes et al, 2007).  

Na Escócia, o BS já foi aplicado na Dumfries and Galloway Constabulary, uma unidade policial da 

área sudoeste do país. Neste caso, o modelo foi implementado por um grupo constituído por polícias 

de várias patentes, trazendo ao projecto uma boa credibilidade e aceitação entre os pares. Este 

grupo descreveu algumas dificuldades no desenvolvimento do BS, nomeadamente ser um processo 

novo, abrangendo objectivos difíceis de quantificar, ser um modelo relativamente extenso e 

complexo. No entanto a tarefa foi desempenhada com sucesso e encarada como exemplo para as 

outras forças policiais. O BS contribuiu para esta unidade e para seus ―stakeholders‖ com um 

conjunto de medidas que fornecem informações sobre o seu desempenho operacional e tornando-se 

numa ferramenta de gestão estratégica que pode ser aplicada noutras unidades (Wisniewski e 

Dickson, 2001). 

Na Suécia, iniciou-se um projecto em 1998 por nove unidades policiais em conjunto com o Swedish 

National Police Board com o intuito de implementar um BS. Desde logo foram verificadas melhorias 

na definição de objectivos e na avaliação dos problemas locais assim como na imagem das unidades 

policiais perante a comunidade. Num balanço final deste projecto verificou-se que o BS era uma 

ferramenta útil para a gestão, melhorando a comunicação dentro das unidades, proporcionando uma 

maior participação de todo o ―staff‖e que ao mesmo tempo enaltecia a imagem policial. O BS foi 

considerado o modelo mais indicado até então, revelando-se uma solução quer para o curto como 

para o longo prazo (Elefalk, 2001). 

O departamento da segurança interna dos E.U. considerou o BS ―um mecanismo ideal‖ para 

parcerias publico-privadas indo de encontro aos objectivos deste departamento, ao permitir ter uma 

melhor noção em todos os organismos envolvidos quanto à sua estratégia, revelando-se bastante útil 

para colmatar falhas e evitar iniciativas redundantes (Caudle, 2008) 

 

Educação 

 

Foi desenvolvido um BS para o Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio – Departamento 

Regional do Rio Grande do Norte. A implementação foi bem sucedida apesar de existir algum desvio 

face ao modelo teórico de Niven (Niven, 2003). No entanto a essência do modelo manteve-se e 

permitiu a esta organização os objectivos para o qual foi desenvolvido (Rodrigues de Lima, 2008). 
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Para responder à ―fraca cultura estratégica‖ e para melhorar o seu desempenho, a Escola Superior 

de Tecnologia e de Gestão de Bragança decidiu desenvolver um BS. Nesta aplicação, concluiu-se 

que o BS é um modelo possível de implementar numa instituição do Ensino Superior e que contribui 

para a melhor compreensão e execução da sua componente estratégica. Verificou-se ainda que o BS 

proporciona um melhor entendimento e comunicação entre os vários stakeholders. No entanto não 

podem ser daqui retiradas conclusões definitivas devido à curta duração do projecto (Ribeiro, 2005). 

A aplicação de um BS à Universidade Centroccidental Lisando Alvarado permite concluir que o BS 

evoluiu de um ferramenta de medição para um sistema de gestão e que pode ser aplicado a 

organizações públicas, sendo a maior adaptação ao nível da definição cuidada dos ―stakeholders‖. 

Para uma integração bem sucedida, principalmente no sector público, tem de existir uma boa 

integração entre os factores financeiros e todos os factores humanos (Bermúdez e Freitez, 2006). 

Reforçando a aplicabilidade do BS neste campo, temos os casos da University of Wisconsin que 

ganhou o The Malcolm Baldrige National Quality Award Program (2003), “Education Criteria for 

Performance Excellence,‖ e da Kenneth W. Monfort College of Business at Northern Colorado, que 

ganhou o The Malcolm Baldrige National Quality Award em 2004, aplicando ambas modelos de BS 

às suas instituições, que apesar de estes não serem os únicos responsáveis, contribuíram 

fortemente para o sucesso (Beard, 2009) 

 

Saúde 

 

O BS foi desenvolvido e aplicado em dois serviços de um Hospital publico português da zona Norte 

do País que preferiu manter o anonimato. Neste caso, concluiu-se que o BS é de facto uma 

―ferramenta útil‖ apesar de necessitar de um acompanhamento a longo prazo para se poderem retirar 

conclusões acerca da sua eficácia. No estudo verificou-se que a informação necessária para a 

criação de BS já estava disponível e a que faltava não trazia grandes dificuldades de 

desenvolvimento, sendo de realçar a importância da envolvência da administração no 

desenvolvimento e implementação do modelo (Matos, 2006). 

A três serviços do ABC Hospital no Canadá, aplicou-se o BS com a ajuda de um ―Processo 

Hierárquico Analítico‖, visto que o modelo BS apesar de se revelar bem sucedido traz consigo alguns 

problemas de implementação como ―avaliação enviesada‖, ―excesso de informação‖ e ―dificuldades 

na síntese de toda a informação disponível‖. Mesmo tendo em conta estas dificuldades o BS pode 

ser implementado com sucesso desde que a organização se comprometa e se dedique à sua 

aplicação, havendo no entanto, também a necessidade de uma habituação e formação dos 

elementos responsáveis para a interpretação bem sucedida do modelo (Chan, 2005). 

Da aplicação ao Community Memorial Hospital em Menomonee Falls, Wisconsin, pode-se concluir 

que a utilização do modelo permite uma eficiente ligação entre os objectivos operacionais de baixo 

nível juntamente com a toda a estratégia definida ao alto nível de um hospital (Stewart e Bestor, 

2000). 

O BS foi também implementado num hospital regional nos E.U.A., denominado de Crandon Health 

Systems (nome ficcional). Aqui, foram referidas algumas dificuldades ao nível da implementação 

nomeadamente na determinação dos indicadores a escolher, no acesso à informação espalhada por 
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diversos organismos dentro da própria organização e na necessidade de explicar convenientemente 

o significado dos vários indicadores no modelo aos diversos tipos de stakeholders. Apesar das 

dificuldades, o BS tem trouxe benefícios ao hospital quer na relação entre qualidade e satisfação dos 

clientes com em todo o aspecto financeiro. Existe ainda uma grande margem para desenvolvimento 

principalmente a nível de comunicação interna e nos aspectos operacionais do dia-a-dia (Kocakülâ e 

Austill, 2007). 

No caso do Högland Hospital foi efectuado um estudo num período de 10 anos, concluindo-se que o 

BS se tornou numa maneira de quantificar e abordar aspectos intangíveis relativamente à gestão 

hospitalar (Aidemark e Funck, 2009). 

O Ministério da Saúde Pública do Afeganistão tem vindo a utilizar com sucesso o BS em toda a sua 

rede. Este sistema permite avaliar a performance de cada instituição e levou ao melhoramento de 

vários dos indicadores vistos como fundamentais. Os BS têm-se revelado bastante útil nesta 

organização, havendo clara margem para progresso no que diz respeito aos indicadores escolhidos, 

devendo estes ser actualizados ao longo do tempo (Hansen et al., 2008). 

Também a Agência de Saúde Pública de Barcelona aplicou um modelo de BS, chegando à 

conclusão que ―produz grande coesão entre a equipa de gestão e toda a organização‖ e que permite 

à organização melhorar alguns dos seus processos internos, permitir maior formação aos seus 

empregados e ainda melhorar a sua relação com os clientes. A principal dificuldade no 

desenvolvimento do modelo foi o reconhecimento de quem são efectivamente os stakeholders duma 

organização deste tipo (Villalbí et al., 2006).  

A aplicação de um BS a um programa de tratamento psiquiátrico em Singapura permitiu concluir que 

um modelo como este é proveitoso para um programa público sem fins lucrativos, levando ao 

melhoramento de vários dos indicadores clínicos desenvolvidos, assim como na interacção entre os 

vários stakeholders (Chong et al., 2007). 

Da aplicação do BS a várias instituições de saúde pode retirar-se conclusões como (Zelman et 

al., 2003): 

 A teoria e conceitos do BS são relevantes para este sector, no entanto são necessárias 

adaptações à sua realidade; 

 ―As organizações têm utilizado o BS para além da gestão estratégica‖; 

 Usualmente são adaptados indicadores relativos à qualidade dos cuidados, proveitos e 

acesso, nos BS deste tipo de organizações; 

 A utilização do BS aumenta a necessidade de informação.  

 

 

Imobiliário 

 

Instituições públicas do ramo imobiliário como a Real Property Services, do Canadá, a British 

Columbia Building Corporations ,a Norwegian Directorate of Public Construction and Property e a 

National Property Board of Sweden desenvolveram e aplicaram o BS. Pela sua experiência referem 

que o sucesso de um modelo como o BS advém da sua integração nos processos de planeamento e 
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gestão das organizações, não sendo visto como um mecanismo de avaliação ao nível operacional. O 

BS revelou-se uma ferramenta bem aceite pelas empresas públicas deste ramo (Wilson et al., 2003). 

 

Organizações sem fins lucrativos 

 

Um modelo de BS foi desenvolvido para o Instituto Terra, organização sem fins lucrativos dedicada à 

promoção de modelo de desenvolvimento eco-sustentável em área degradada da Floresta Atlântica 

Brasileira. Desta implementação, espera-se que os maiores benefícios surjam a longo prazo, estando 

no entanto relatadas a curto prazo as seguintes melhorias: 

 ―Coerência entre planos e acções;  

 Clara compreensão das estratégias e de suas formas de implementação;  

 Capacidade de refutar iniciativas não integrantes dos projectos integrados ao BS;  

 Integração efectiva entre os membros do Conselho Director e do Director Executivo do 

Instituto;  

 Sistema de monitorização e medição dos objectivos e metas implantados e funcionamento 

do mecanismo de resposta correctiva―. 

Pensa-se que a sustentabilidade do projecto recaia sobre o melhoramento contínuo e cumprimento 

das medidas desenvolvidas no modelo (Batista et al., 2007). 

Outro caso é o da aplicação de um BS ao Cattaraugus County ReHabilitation Center nos E.U.A.. Aqui 

o BS levou a um maior envolvimento do pessoal nas questões relativas à gestão e desempenho do 

centro, fazendo-os considerar aspectos que até então passavam despercebidos. Relativamente à 

implementação, esta é descrita como uma tarefa muito morosa mas a opinião final é que os 

resultados que dela advêm compensam esta dificuldade, mesmo que os maiores benefícios se 

prevejam ser a longo prazo (Martello et  al., 2008). 

Um estudo revela ainda que é possível desenvolver um modelo de BS que ―permite a avaliação da 

eficiência das actividades de pesquisa e desenvolvimento‖ (Garcia-Valderrama et al., 2009). 

 

Gestão Pública 

 

O desenvolvimento de um BS para o Instituto Municipal de Administração Pública da Prefeitura 

Municipal de Curitiba permitiu concluir que este ―não interfere nas políticas de planeamento 

estratégico implementadas na área governamental, vindo a complementá-las e potencializá-las‖ e 

que pode ser um instrumento para superar algumas ―lacunas na administração pública‖ (Osório, 

2003). 

A Carolina do Norte é um caso de sucesso da aplicação do BS levando mesmo a que os seus 

responsáveis fossem premiados. Neste caso a implementação tem sido um sucesso, graças à 

dedicação e constante actualização e desenvolvimento do modelo inicialmente implementado. Desta 

experiencia há que salientar que a implementação de um BS é uma tarefa difícil, que requer muito 

tempo e dedicação mas que é uma ferramenta muito poderosa (Niven, 2003). 

No entanto, num estudo a uma outra grande autoridade governamental, verificaram-se dificuldades 
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 em elaborar o BS abrangendo os níveis operacionais mais baixos na organização. Estas 

dificuldades resultaram de vários problemas ao nível da liderança, do treino, dos sistemas de 

incentivos utilizados e uma grande parte devido a falhas de comunicação entre os vários níveis da 

organização (Umashev e Willet.2008). 

Pode-se dizer que um modelo de BS para agências públicas é apropriada mas requer maturidade e 

transparência das mesmas, sendo difícil a sua aplicação em países em vias de desenvolvimento, 

onde estas características nem sempre estão presentes, e as instituições são imensamente 

afectadas pela corrupção (Holmes et  al., 2004). ―Uma aplicação não critica do Balanced Scorecard 

na gestão pública pode levar a disfunções típicas do planeamento central presente nas economias 

Soviéticas. Sendo que estas disfunções podem ser reduzidas com certas modificações no modelo de 

BS‖ (Johnsen, 2001). 

 

Governo electrónico 

 

O BS é indicado para ser aplicado às iniciativas de governo electrónico e é previsto que o seu uso 

venha a ser adoptado por vários projectos deste género (Grembergen, 2000). 

Em 19 centros de apoio a veteranos da Dakota do Norte, websites para a informação e prestação de 

serviços governamentais aos veteranos de guerra, foram aplicados BS. Da sua implementação 

verificou-se que de facto o modelo traz ―um impacto positivo no desempenho da prestação de 

serviços do governo electrónico‖, principalmente através das suas perspectivas de aprendizagem e 

inovação, processos internos e clientes (Lawson-Body et  al., 2008). 

 

Concluindo 

 

São vastas as aplicações do BS no sector público e sem fins lucrativos. Ao analisar os diversos 

casos, verifica-se a existência de factores comuns, quer nas condições necessárias para o sucesso 

como nas dificuldades trazidas pela implementação e adaptação do modelo ao sector. Para o BS 

resultar é fulcral o envolvimento dos altos níveis de gestão no projecto assim como de toda a 

organização. São necessários tempo, empenho e comunicação por parte de todos assim como 

acompanhamento e actualização dos modelos implementados. No entanto, a teoria por vezes está 

longe da prática e do dia-a-dia, sendo que são nestes factores críticos que surgem grande parte das 

dificuldades, principalmente ao nível da comunicação entre os diversos participantes envolvidos. Na 

concepção e desenvolvimento dos modelos, apesar de serem referidas algumas dificuldades na 

adaptação a este tipo de organizações, nomeadamente na compreensão e satisfação dos vários 

―stakeholders‖, estas não se revelam um factor limitante ou impeditivo para uma implementação bem 

sucedida. 
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4 Metodologia 

O primeiro passo numa investigação é escolher o método em que esta irá ser abordada. Para 

efectuar esta escolha devemos ter em conta três aspectos (Yin,2009): 

 Que tipo de pergunta se propõe a responder: ―quem?‖,―o quê?‖, ‖onde?‖, ‖quanto?‖, ‖como?‖, 

‖porquê?‖; 

 Qual o grau de controlo sobre variáveis externas e se este é necessário? 

 A temporalidade: é algo contemporâneo ou histórico. 

A presente investigação trata-se de uma situação em que a questão é do tipo ―como?‖, não existe a 

necessidade de controlar variáveis externas e aborda eventos contemporâneos, como tal o método 

mais indicado é o caso de estudo (Yin, 2009). 

A utilização deste método irá resultar num ―processo linear mas iterativo‖, que irá expor um conjunto 

de decisões, o seu porquê, a sua implementação e os seus resultados (Yin, 2009). 

Com uma base metodológica de investigação presente, o passo seguinte é definir as ferramentas 

apropriadas para o caso de estudo em questão.  

Para ir de encontro aos objectivos propostos, irá ser utilizado um processo constituído por três 

principais etapas: 

1. A primeira etapa consistirá numa recolha de informação sobre a organização em questão, 

com especial ênfase na sua visão, missão, valores organizacionais e actual estratégia. Esta análise 

vai permitir contextualizar e conhecer melhor os propósitos do IPJ e irá permitir uma melhor 

adequação de uma futura estratégia a desenvolver. 

 

2. O próximo passo será a elaboração de uma matriz SWOT. 

Este método proporciona uma visão geral sobre a situação de uma empresa, através da análise das 

capacidades e deficiências dos seus recursos assim como as oportunidades de mercado e ameaças 

externas ao seu bem-estar no futuro. A matriz SWOT permite uma base para a definição de uma 

estratégia para a empresa. 

Para a criação de uma matriz SWOT, é conduzida uma análise interna e externa à empresa.  

Na análise interna procura-se identificar por um lado procurar os aspectos em que a empresa é boa 

ou os atributos que lhe trazem competitividade, as forças, e por outro as fraquezas ou deficiências 

competitivas, ou seja, algo que a empresa faz mal (comparada com os outros) ou uma condição que 

a sujeita a uma desvantagem no mercado. 

Uma análise externa visa identificar oportunidades de mercado, principalmente aquelas que melhor 

se adequam às suas capacidades financeiras e/ou dos seus recursos. Devem ser analisadas as 

oportunidades que possam proporcionar um maior crescimento e rentabilidade assim como aquelas 

que apresentem um maior potencial para a obtenção de uma vantagem competitiva. A análise 
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externa deve ter em conta ainda, as potenciais ameaças à rentabilidade e à competitividade da 

empresa. Estas ameaças podem advir, por exemplo, de mudanças tecnológicas, novas acções por 

parte de empresas rivais, alterações na acessibilidade de recursos ou novas regulamentações. 

A matriz SWOT não se reduz apenas a quatro listas. A sua mais valia advém das duas fases 

seguintes, as conclusões a retirar sobre o estado geral da empresa e as acções a tomar sobre essas 

conclusões, tentando estas aproveitar as forças e oportunidades de mercado verificadas, corrigir as 

fraquezas e proporcionar uma defesa perante as potenciais ameaças externas 

A metodologia a utilizar será, então uma conjugação das conclusões da análise SWOT ao BS (Niven, 

2003), ou seja, os procedimentos acima descritos serão efectuados nas quatro perspectivas 

contempladas no modelo BS:  

 Clientes 

 Processos 

 Aprendizagem e Crescimento 

 Financeira 

 

Esta ferramenta irá permitir uma visão sobre o panorama actual do portal e proporcionará condições 

para a definição de um plano estratégico a aplicar, passando pelo ajustamento da visão, missão, 

valores e objectivos a cumprir. 

Com os valores base do projecto já definidos e uma estratégia delineada, resta colmatar o espaço 

existente entre todo o enquadramento teórico e os objectivos estratégicos definidos.  

 

3. A terceira e última etapa, será o desenvolvimento do Balanced Scorecard. 

O BS desenvolvido por Niven (2003), descrito em mais detalhe na secção 1.3 deste trabalho, servirá 

como um modelo base a aplicar. Neste, tal como é aconselhado (Kaplan e Norton, 1997, 2001; 

Niven, 2002, 2003; Nair, 2004), serão feitas adaptações e alterações necessárias para que o BS se 

melhor adeqúe à organização em estudo e cumpra os propósitos a que se destina. 

Assim, serão investigados e propostos indicadores, abrangendo as várias perspectivas, tentando 

medir factores tanto tangíveis como intangíveis que no final permitam analisar, implementar e 

executar todo o desenvolvimento idealizado na conjuntura estratégica prevista, obtendo assim um 

método indicado e eficiente que permite não só um acompanhamento permanente do plano 

estratégico como assegura a sua evolução e sucesso. 
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5 Desenvolvimento e aplicação 

5.1 Introdução  

 

O Juventude.gov.pt é um portal electrónico criado em 2003 com o objectivo de centrar a informação 

dispersa pelos diversos organismos responsáveis pela tutela da juventude e, ao mesmo tempo, ser 

mais um canal no seu sistema de informação, disponível 24h por dia e complementado por uma rede 

de Lojas Ponto Já (estruturas físicas) e pela Linha da Juventude (linha de atendimento telefónico). 

No entanto, o portal tem vindo a assumir um maior protagonismo neste sistema, passando a ser o 

principal canal para a disseminação da informação, servindo de base para as restantes componentes 

(Anexo I). Ao longo destes anos têm-se verificado modificações quer ao nível gráfico quer a nível dos 

conteúdos abordados com reflexo no crescente número de visitantes e utilizadores registados  

(Anexo II).  

Para impulsionar o sucesso desde projecto e providenciar uma base para o seu desenvolvimento 

sustentável, é proposta a implementação do BS, uma ferramenta capaz de transmitir e avaliar um 

plano estratégico, através da definição clara de objectivos a cumprir e indicadores capazes de 

reflectir a sua evolução.  

Para desenvolver esta ferramenta é fundamental a definição e clarificação dos pilares do projecto em 

questão, nomeadamente a missão, visão e valores (Caldeira 2009; Kaplan e Norton 1996,2001; Nair 

2004;Niven 2002,2003). Estes três pontos ajudam a perceber e a definir as bases em que o projecto 

assenta e servem de ponto de partida e de suporte para um desenvolvimento e introdução do BS 

(Figura 4). 

O passo seguinte será a elaboração de uma estratégia a seguir, que terá por base a análise SWOT 

ao projecto, evoluindo depois para os objectivos concretos a atingir e seus indicadores. 
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Figura 4 - Elaboração de um Balanced Scorecard (Adaptado Niven, 2003) 
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5.2 Visão, Missão e Valores 

 

A visão 

A visão é um conceito muito importante na gestão estratégica. Ela prolifera a ambição da 

organização, a direcção a seguir e o alvo atingir. Representa, no fundo, o desejo de futuro a alcançar 

(Thompson et al. 2008). Juntamente com a missão, ajuda a apresentar a organização tanto a nível 

interno como externo. Para este projecto, poderá ser uma visão motivante: 

Ser o portal de referência da vida quotidiana dos jovens portugueses e de qualquer 

interessado na área na juventude. 

A missão 

A missão de uma organização / projecto pretende descrever a razão da sua existência. Deve definir o 

que se faz, como se faz e porque se faz (Thompson et al., 2008). Dado o âmbito desta definição, 

entende-se a sua importância para uma organização e como ponto de partida para o BS. Assim, uma 

proposta de missão para o Juventude.gov.pt poderá ser: 

Prestar apoio à juventude, de modo a proporcionar o seu saudável 

desenvolvimento e a sua integração e participação numa vida socialmente activa, 

através de uma plataforma informática de disponibilização de serviços e 

conteúdos informativos e interactivos. 

Os valores 

Para finalizar a descrição da organização, faltam descrever os valores em que ela defende. Estes 

valores vão ajudar a que todos os membros da organização tenham um fio condutor, um código de 

conduta, de modo a irem de encontro à missão e alcançarem a visão (Caldeira, 2009). Estes valores 

não devem ser excessivos, cingindo-se a um conjunto pequeno mas explícito. São então propostos 

os seguintes valores: 

 Fiabilidade – todos os serviços e informações prestadas devem estar correctas e ser de 

confiança uma vez que o portal representa uma fonte oficial; 

 Qualidade – a qualidade dos serviços e conteúdos é essencial para a satisfação e boa 

relação com o público alvo; 

 Cooperativismo – todos os intervenientes no portal devem cooperar de modo a proporcionar 

um melhor serviço; 

 Inovação – a inovação é essencial para a adequação dos conteúdos e evolução do projecto;  

 Motivação – a motivação dos trabalhadores é essencial para o funcionamento e eficácia do 

serviço mesmo numa situação de escassez de recursos.  
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5.3 A Estratégia 

5.3.1 Análise SWOT 

Uma vez definida a base do projecto, a sua missão, visão e valores, segue-se agora a elaboração da 

sua estratégia. Para tal, irá ser utilizada como base uma análise SWOT (Quadro 2), de maneira a 

explicitar a situação presente do projecto, tanto a nível interno como externo. Esta análise conjunta 

irá permitir obter uma visão global e identificar áreas de acção, servindo de apoio para a elaboração 

de um rumo estratégico a seguir. 

 Pontos Fortes 

 Elevado nível de informação 

 Imagem e credibilidade 

 Conteúdos do interesse do 

público 

 Gestão empenhada 

 Equipa experiente  

 Facilidade de acesso a 

programas de formação 

 Forte apoio ao projecto pelas 

entidades financiadoras  

 Fonte oficial de informação 

 

Pontos Fracos 

 Difícil navegabilidade / acesso aos 

conteúdos 

 Design do sítio 

 Pouca interactividade 

 Dependência de várias entidades 

 Comunicação interna deficiente 

 Infra-estruturas desadequadas 

 Recursos humanos insuficientes 

 Existência de recursos humanos 

críticos 

 Dependência governamental 

 Dependência financeira 

 Dependência de meios informáticos 

Ameaças 
 

 Grande oferta de alternativas 

 Público exigente e instável 

 Falhas das entidades 

colaboradoras 

 

Ameaças vs Pontos Fortes 
 

 Manter a informação actual 

 Fidelizar o público 

 Promover a importância da 

informação disponibilizada 

 Mostrar resultados 

fundamentados 

 Apostar na formação 

 Optimizar os recursos 

 Cumprir as restrições    

orçamentais 

Ameaças vs Pontos Fracos 
 

 Aumentar a interactividade do portal 

 Fidelizar o público 

 Promover a importância da 

informação disponibilizada 

 Melhorar a navegabilidade do sítio 

 Melhorar o design do sítio 

 Clarificar e optimizar as relações 

entre entidades responsáveis 

Oportunidades 

 Público receptivo 

 Crescente número de utilizadores 

online 

 Internet como crescente meio de 

divulgação / procura de informação 

 Novas tecnologias 

 Grande margem para evolução 

 Facilidade de formação de recursos 

humanos na área das tecnologias 

da informação  

Oportunidades vs Pontos 
Fortes 
 

 Aumentar a informação 

 Atrair o público 

 Fidelizar o público 

 Melhorar os processos internos 

 Apostar na formação contínua 

 Optimizar os recursos 

Oportunidades vs Pontos 
Fracos 
 

 Melhorar a estrutura e 

disponibilidade dos conteúdos 

 Fidelizar o público 

 Minimizar a dependência de outras 

entidades  

 Melhorar as infra-estruturas 

 Efectuar mais acções de formação 

específicas 

Quadro 2 - Análise SWOT 
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Pontos Fortes 

 

 Elevado nível de informação 

Tal como foi referido na análise dos portais da juventude, o portal Juventude.gov.pt apresenta um 

elevado e abrangente conjunto de informações, sendo esta uma mais-valia para o serviço. 

 

 Imagem e credibilidade 

O Portal é o representante oficial de vários organismos, inclusive o IPJ, que detém uma boa imagem 

junto dos jovens, já que é, por sua vez, o representante oficial dos assuntos da juventude. 

 

 Conteúdos do interesse do público 

A informação disponibilizada no sítio é dirigida aos jovens e as áreas que abrange estão 

directamente ligadas ao dia-a-dia, vida e futuro. 

 

 Gestão empenhada 

Existe uma gestão dinâmica e com vontade não só de prestar um bom serviço, como também de 

inovar. 

 

 Equipa experiente  

Grande parte da equipa responsável acompanhou o projecto desde muito cedo, estando assim a par 

de todo o seu processo de desenvolvimento. 

 

 Facilidade de acesso a programas de formação 

Sendo um projecto da autoria do Estado, existe facilidade em aceder a diversas acções de formação 

especialmente dirigidas à função pública. 

 

 Forte apoio ao projecto pelas entidades financiadoras 

Na actual conjuntura, este é um projecto bem apoiado financeiramente pois é-lhe atribuída uma 

grande importância para o futuro. Existe então uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento 

e evolução. 

 

 Fonte oficial de informação 

Como representante de informação oficial no âmbito da juventude, o portal tem a oportunidade de 

atrair o seu público através de informação fidedigna e de confiança. 
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Pontos Fracos 

 

 Difícil navegabilidade / acesso aos conteúdos 

Apesar da grande quantidade de informação disponibilizada, esta não é facilmente acedida, estando 

por vezes muito dispersa e camuflada, onde nem a funcionalidade de pesquisa é eficaz. 

 

 Design do sítio 

O design apresentado actualmente é pouco dinâmico e apelativo, contribuindo também para a 

dificuldade de navegabilidade / acesso aos conteúdos. 

 

 Pouca interactividade 

Apesar de ser um portal sobre e para os jovens, existe pouca interacção com os mesmos, 

apresentando poucos elementos interactivos e um conteúdo pouco personalizável.  

 

 Dependência de várias entidades 

O facto de os conhecimentos estarem dispersos por várias entidades leva a que por vezes seja difícil 

manter a qualidade e os tempos de resposta necessários para um projecto deste género. 

 

 Comunicação interna deficiente 

A juntar à dispersão dos conhecimentos verificam-se ainda problemas de comunicação intra e inter-

organizacional, dificultando a gestão e eficiência operacional do portal. 

 

 Infra-estruturas desadequadas 

Existe uma fraca plataforma de backoffice, pouco adequada às necessidades dos utilizadores, que 

prejudica a eficiência dos projectos, dificultando o sistema de feedback ao sítio assim como a própria 

gestão de conteúdos. 

 

 Recursos humanos insuficientes 

A escassez de recursos humanos e de conhecimentos específicos dificultam a actualização e 

inovação necessárias a um projecto com esta ambição. 

 

 Existência de recursos humanos críticos 

Dada a escassez de recursos e conhecimentos específicos, qualquer saída de algum membro 

responsável pode levar a um forte abalo no projecto. 

 

 Dependência Governamental 

Tendo em conta que todo o projecto faz parte de organismos públicos e está ligado a politicas da 

juventude, existe sempre alguma dependência a nível global do Governo. 
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 Dependência financeira 

O financiamento deste projecto não é da responsabilidade dos seus responsáveis directos, como tal 

está sempre sujeito a cortes orçamentais, quer por parte da administração quer do próprio Governo. 

 

 Dependência de meios informáticos 

Sendo este um projecto baseado em meios informáticos, quaisquer falhas que ocorram no software 

podem condicionar o seu bom funcionamento. 

 

Ameaças 

 

 Grande oferta de alternativas 

A internet está em expansão contínua e com esta surge uma enorme oferta de fontes alternativas de 

informação, desde blogues a outros portais, que poderão prejudicar o acesso à fonte oficial de 

informação. 

 

 Público exigente e instável 

Além da grande oferta de alternativas, é de ter em conta a grande necessidade de dinamismo e 

inovação, já que o público deste portal é cada vez mais exigente e perde facilmente o interesse, 

estando muito sujeito a ―modas‖.´ 

 

 Falhas das entidades colaboradoras 

Visto que este projecto está dependente de vários organismos, falhas externas ao IPJ podem 

prejudicar o resultado global. 

 

Oportunidades 

  

 Público receptivo 

Uma das características do público jovem é o facto de estar mais aberto à inovação, estando assim 

mais disponível para novas iniciativas e conteúdos mais dinâmicos e experimentais. 

 

 Crescente número de utilizadores online 

O facto do acesso à internet ser cada vez mais comum, facilita a possibilidade de sucesso de um 

projecto online. 

 

 Internet como crescente meio de divulgação / procura de informação 

Cada vez mais a internet é a fonte de informação preferida e a mais utilizada não só pelos jovens, 

mas por toda a população, possibilitando assim a constituição de  uma boa fonte de conteúdos, tal 

como este projecto se propõe. 
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 Novas tecnologias 

Os constantes avanços tecnológicos e a grande oferta de software, permitem uma maior 

disponibilidade e oportunidade para uma melhor gestão de recursos e uma maior adequação às 

necessidades específicas do projecto. 

 

 Grande margem para evolução 

O portal é um projecto relativamente recente que se encontra na fase de crescimento do seu ciclo de 

vida, existindo portanto ainda uma grande margem para a sua evolução. 

 

 Facilidade de formação de recursos humanos na área das tecnologias de informação (TI) 

No campo da formação, as TI são uma área em grande crescimento, facilitando assim o acesso a 

acções de formação específicas e a actualização dos colaboradores face às necessidades do 

projecto. 

 

Áreas de acção 

Uma vez caracterizados os ambientes internos e externo do projecto, procede-se à interacção entre 

estes, identificando-se as áreas de acção e as acções a tomar, o que irá resultar mais tarde no plano 

estratégico para o projecto. 

 

Ameaças vs Pontos Fortes 

 

 Manter a informação actual 

A actualização e adequação constante dos seus conteúdos é  indispensável o sucesso do portal. 

 

 Fidelizar o público 

É essencial uma posta no desenvolvimento de conteúdos que mantenham o interesse do publico e 

que despertem a vontade de visitar regularmente o sitio. 

 

 Promover a importância da informação disponibilizada 

Deve apostar-se no anúncio e divulgação do  portal, dos conteúdos nele disponibilizados e de como 

estes podem ser úteis e importantes para o público que servem. 

 

 Mostrar resultados fundamentados 

É importante conseguir quantificar e fundamentar o sucesso do portal, de modo a poder apresentar 

resultados para as entidades que apoiam o projecto assim como para a própria gestão. A 

implementação do BS representará uma contribuição directa para esta necessidade. 

 

 Apostar na formação contínua 

Dada a constante actualização tecnológica é importante manter os colabores actualizados e aptos 

para responder às crescentes necessidades do projecto. 
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 Optimizar os recursos 

Como em qualquer projecto é importante optimizar os recursos, para que seja possível uma maior 

qualidade com os mesmos recursos. 

 

 Cumprir as restrições orçamentais 

Dada a dependência financeira, é importante o cumprimento dos orçamentos a fim de manter uma 

boa relação com as entidades financiadoras e para que os recursos não sejam postos em causa. 

 

Ameaças vs Pontos Fracos 

 

 Aumentar a interactividade do portal 

É importante a introdução de conteúdos mais interactivos e personalizáveis de modo a criar uma 

maior ligação com o utilizador. 

 

 Fidelizar o público 

Esta fidelização pode ser feita através do incentivo ao registo no sítio, proporcionando mais-valias 

aos utilizadores registados. 

 

  Promover a importância da informação disponibilizada 

É necessário publicitar a informação disponível no sítio e demonstrar como esta pode ser útil para a 

vida dos jovens. 

 

 Melhorar a navegabilidade do sítio 

É essencial a reestruturação dos conteúdos e do modo como são apresentados, de maneira a 

permitir uma maior acessibilidade à informação e uma navegação mais intuitiva. 

 

 Melhorar o design do sítio 

Deve-se tornar o design do sítio mais apelativo e menos confuso. 

 

 Clarificar e optimizar as relações entre entidades responsáveis 

Tendo em conta que o ―know-how― para o bom funcionamento do sítio está distribuído, é de 

primordial importância que as várias entidades e responsáveis trabalhem em conjunto de maneira a 

minimizar as contrapartidas desta dispersão. 
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Oportunidades vs Pontos Fortes 

 

 Aumentar a informação 

Quanto mais informação estiver disponível, maior será a importância do sitio e mais completo será o 

serviço prestado.  

 

 Atrair o público 

Esta atracção pode ter por base a disponibilização de conteúdos que sejam do interesse directo dos 

jovens e uma interactividade que desperte a vontade de visitar e navegar no sítio. 

 

 Fidelizar o público 

No seguimento do ponto anterior, não é só importante atrair o público mas também fidelizá-lo, 

através de estratégias como a referida anteriormente. 

 

 Melhorar os processos internos 

Este melhoramento passa por optimizar toda a cadeia de processos ligados ao sítio, de modo a 

tornar a gestão do sítio mais eficaz e eficiente. 

 

 Apostar na formação contínua 

Dado o incessante desenvolvimento tecnológico é importante manter os colaboradores informados e 

com capacidade de resposta para as necessidades do projecto.  

 

 Optimizar os recursos 

A optimização dos recursos irá permitir cumprir os orçamentos e disponibilizar um melhor serviço. 

 

Oportunidades vs Pontos Fracos 

 

 Melhorar a estrutura e disponibilidade dos conteúdos 

Como já foi referido anteriormente, é vital a reestruturação do acesso aos conteúdos disponíveis. 

 

 Fidelizar o público 

Mais uma vez, é de destacar a importância de fidelizar o público-alvo ao sítio, de criar uma ligação de 

pertença com o mesmo. 

 

 Minimizar a dependência de outras entidades  

 Melhorar as infra-estruturas 

 Efectuar e mais acções de formação especificas 

Os três pontos anteriores visam minimizar ao máximo a dependência de outras entidades, já que é o 

IPJ o principal responsável pela manutenção do sítio. A formação dos seus colaboradores e a 

optimização das infra-estruturas ligadas ao portal são passos vitais para este objectivo. 
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5.3.2 Vectores Estratégicos  

Após a elaboração da matriz SWOT, a sua análise, principalmente focada nos cruzamentos 

resultantes da matriz, permite a elaboração da estratégia a implementar no BS. Assim, através de 

uma visão mais global, serão definidos vectores estratégicos a seguir e, juntamente com o 

enquadramento dos resultados obtidos nas perspectivas BS, os objectivos a atingir.  

Os vectores estratégicos exprimem o rumo do projecto, representando os macro-objectivos 

fundamentais para atingir a missão e a visão idealizadas (Caldeira, 2009). Com estes vectores em 

mente, mas a um nível mais operacional, serão propostos objectivos a cumprir para ir de encontro a 

estas linhas orientadoras. 

 

 

Vectores estratégicos  

 Criar uma ligação entre o portal e os jovens, aumentando a proximidade a estes através de 

uma maior interactividade; 

 Melhorar a comunicação interna, quer entre as entidades colaboradores do projecto, quer 

dentro das próprias entidades, ou seja uma melhoria tanto vertical como horizontalmente; 

 Promover a qualidade e inovação quer ao nível interno, melhorando e optimizando os 

processos, quer ao nível externo, proporcionando um melhor e mais abrangente serviço. 

Estas linhas orientadoras surgem dos factos expostos pela análise SWOT, nomeadamente de 

pontos-chave, como a fidelização do público, a comunicação interna e a formação. 

Para que o projecto se aproxime da sua visão é essencial atrair e fidelizar o público a que se destina. 

Assim surge o primeiro vector, com o objectivo de encaminhar o portal num sentido mais sustentável 

para cumprir estes objectivos, ou seja, o estabelecimento de uma ligação interactiva com os jovens. 

Por outro lado, para o bom funcionamento e sucesso de qualquer projecto é essencial uma 

comunicação interna eficaz, especialmente num projecto cujas características incluem uma enorme 

ligação e interdependência de várias entidades e cuja missão é a prestação de um serviço em 

conjunto. Como tal, o estabelecimento de linhas de comunicação e cooperação eficazes ao nível 

global do projecto deve ser uma prioridade. 

Por fim, a excelência na qualidade e o contínuo melhoramento são pilares essenciais para o 

desenvolvimento sustentável de qualquer projecto, assim como neste caso em particular no qual, 

como já foi evidenciado para o vector anterior, a missão engloba a prestação de um serviço. 
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5.4  Balanced Scorecard 

5.4.1 Objectivos 

Para a definição dos objectivos a integrar no BS, parte-se do enquadramento das áreas de acção 

expostas directamente na análise SWOT nas perspectivas a abordar pelo BS, tendo como resultado 

o quadro que se segue (Quadro 3): 

Perspectiva Objectivos 

Aprendizagem e Crescimento 

 Apostar na formação 

 Clarificar e optimizar as relações entre 
entidades responsáveis 

 Apostar na formação contínua 

 Minimizar a dependência de outras 
entidades 

 Melhorar as infra-estruturas 

 Efectuar e mais acções de formação 
específicas 

 

Processos Internos 

 Optimizar os recursos 

 Melhorar a navegabilidade do sítio 

 Melhorar o design do sítio 

 Melhorar os processos internos 

 Melhorar a estrutura e disponibilidade 
dos conteúdos 

 Manter a informação actual 
 

Financeira 
 Cumprir as restrições orçamentais 

 Optimizar os recursos 
 

Clientes 

 Fidelizar o público 

 Promover a importância da informação 
disponibilizada 

 Aumentar a interactividade do portal 

 Aumentar a informação 

 Atrair o público 
 

Quadro 3 - Enquadramento dos cruzamentos da análise SWOT nas perspectivas BS 

Com base neste quadro e tendo em conta os vectores estratégicos anteriormente definidos, serão 

então propostos os seguintes objectivos a atingir, englobados na sua respectiva perspectiva. 

Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento 

 Formação contínua dos colaboradores  

Apostando em acções de formação específicas e direccionadas para as necessidades 

constantes do projecto. 

 

 Melhorar a comunicação entre as várias entidades envolvidas no projecto 

De modo a fomentar uma maior colaboração e entendimento, proporcionando melhores 

resultados e uma optimização dos recursos disponíveis. 
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 Aumentar o envolvimento e entrosamento na estratégia do projecto   

Transmitir eficazmente a estratégia ao longo da cadeia de intervenientes no projecto, permitindo 

encurtar o caminho em direcção aos objectivos a atingir e definir quais as prioridades inerentes e 

criticas a seguir. 

 Melhorar as infra-estruturas 

Adaptar os meios informáticos utilizados às reais necessidades do projecto, melhorando a 

plataforma de BackOffice e os restantes sistemas de apoio ao sítio.  

 

Perspectiva dos Processos 

 Melhorar a plataforma de feedback de apoio ao sítio  

Para manter uma interacção positiva com o portal, é importante que esta plataforma esteja 

optimizada de modo a proporcionar um bom serviço. 

  

 Melhorar a gestão de conteúdos  

Descrevendo a gestão de conteúdos como o conjunto de processos relacionado com a 

colocação de conteúdos online, desde a sua escolha, o método como irão apresentados e a 

sua disponibilização final, esta representa o principal processo crítico para a existência e 

funcionamento do portal. É portanto fundamental a sua melhoria e optimização para a 

contínua evolução e desenvolvimento do sítio. 

 

 Avaliar o impacto das principais iniciativas 

Direccionado principalmente para conteúdos de cariz interactivo, é importante perceber qual 

a adesão e o sucesso das iniciativas que o sitio se propõe disponibilizar, principalmente 

tendo em conta a escassez de recursos. Torna-se assim fundamental avaliar se as 

funcionalidades que requerem recursos extras apresentam um cenário de sustentabilidade e 

se o seu trade-off é positivo.  

 

 Melhorar a estrutura e design do sítio  

Disponibilizar os conteúdos de uma maneira clara e atractiva é essencial para o sucesso do 

sítio. 
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Perspectiva Financeira 

 Optimizar a gestão e utilização dos recursos 

É necessário optimizar os recursos de maneira a cumprir os orçamentos e desenvolver o 

projecto da melhor maneira possível.  

 

 

Perspectiva dos Clientes 

 Aumentar a interactividade do portal 

Procurar a criação de uma maior ligação entre os jovens e o portal, através da introdução 

cada vez maior de conteúdos interactivos. 

 

 Aumentar a qualidade e atractividade do portal 

Proporcionar um melhor serviço e mais adaptado aos gostos e necessidades do público a 

que se destina, procurando assim atrair e fidelizar uma porção cada vez maior da juventude.  
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5.4.1.1 Relações Causa e Efeito e o posicionamento das Perspectivas 

 
Uma vez definidos os objectivos, procede-se à análise da relação entre eles.  

As relações de causa e efeito permitem uma compreensão global da estratégia e são um aspecto 

crítico para o BS (Niven, 2003). É portanto fundamental posicionar numa cadeia de causalidade as 

várias perspectivas, assim como estabelecer uma ligação de causa e efeito entre os diversos 

objectivos (Figura 5). A análise destas relações pode ainda ser útil para a definição de prioridades e 

uma alocação de recursos mais eficiente.  

O modelo BS escolhido coloca a perspectiva financeira em segundo lugar, já que se entende que a 

optimização dos recursos financeiros é directamente influenciada pelas melhorias trazidas pelas 

perspectivas de aprendizagem e crescimento e dos processos internos. Todas elas permitem a 

prestação de um melhor serviço para os clientes (Figura 5).  

As relações existentes entre os objectivos propostos são ilustradas no Quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Posicionamento das perspectivas BS 

 

5.4.1.2 Mapa Estratégico 

 
Como já foi referido anteriormente, um dos papéis do BS é transmitir a estratégia a todos os 

colaboradores, pelo que é fundamental que a informação seja apresentada de uma forma clara, 

concisa e de fácil compreensão. Esta será a função do mapa estratégico. Este irá agrupar os 

objectivos pelas várias perspectivas do BS dando uma visão clara da estratégia a seguir e dos 

objectivos a cumprir, e ilustrando as relações de causalidade entre eles, como representado na 

Figura 6. 
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Perspectivas Aprendizagem e crescimento Processos Financeira Clientes 

 Objectivos 
Formação 
continua 

Melhorar as 
infra-

estruturas 

Melhorar a 
comunicação 

entre as 
várias 

entidades 

Aumentar o 
envolvimento 
na estratégia 

Melhorar o 
sistema de 
feedback 

de apoio ao 
sítio 

Melhorar a 
gestão de 
conteúdos 

Avaliar o 
impacto das 

principais 
iniciativas 

Melhorar a 
estrutura e 
design do 

sítio 

Optimização 
da gestão e 
utilização 

dos 
recursos 

Aumentar a 
interactividade 

Aumentar a 
qualidade e 
atractividade 

A
p
re

n
d
iz

a
g
e
m

 e
 c

re
s
c
im

e
n
to

 Formação 
continua 

 X   X X  X X X 
 

X 

Melhorar as 
infra-estruturas 

    X X   X   

Melhorar a 
comunicação 

entre as várias 
entidades 

   X X    X X  

Aumentar o 
envolvimento 
na estratégia 

    X    X X  

P
ro

c
e
s
s
o
s
 

Melhorar o 
sistema de 

feedback de 
apoio ao sítio 

        X  X 

Melhorar a 
gestão de 
conteúdos 

        X  
 

X 

Avaliar o 
impacto das 

principais 
iniciativas 

     X   X X  

Melhorar a 
estrutura e 

design do sítio 
          X 

F
in

a
n
c
e
ir
a
 

Optimização 
da gestão e 

utilização dos 
recursos 

         X X 

C
lie

n
te

s
 

Aumentar a 
interactividade 

do portal 
          X 

Aumentar a 
qualidade e 
atractividade 

          X 

Quadro 4 - Relações causa e efeito (Fonte: Análise do autor validada pela equipa do IPJ) 
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Missão 
Prestar apoio à juventude, de modo a proporcionar o seu saudável desenvolvimento e a sua integração e participação numa vida socialmente activa, através de uma 

plataforma informática de disponibilização de serviços e conteúdos informativos e interactivos. 

Visão 
Ser o portal de referência da vida quotidiana dos jovens portugueses e de qualquer interessado na área na juventude. 

Vectores 
Estratégicos 
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Figura 6 - Mapa Estratégico (Fonte: Análise do autor validada pela equipa do IPJ) 
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5.4.2 Indicadores e Metas 

Com os objectivos a cumprir definidos, o próximo passo é o desenvolvimento de indicadores que 

permitam monitorizar a evolução e o estado de cada objectivo. Estes indicadores devem ser portanto 

claros, mesuráveis e pouco dispendiosos (Caldeira, 2009), devem ter uma frequência de avaliação 

definida e uma meta a atingir. No caso da existência de mais do que um indicador para um objectivo, 

são atribuídos pesos com o intuído de definir a importância que cada um deles tem para o 

cumprimento do objectivo em causa e permitir uma análise mais objectiva, possibilitando a 

construção de um modelo matemático de avaliação do impacto de cada indicador no objectivo assim 

como o valor global do objectivo (Quadro 5). Esta importante fase é desenvolvida e validada 

juntamente com membros da equipa responsável pelo projecto, de maneira a proporcionar ao 

modelo um melhor enquadramento operacional. 

Objectivo Indicadores 
Resultado 

(a) 
Meta  
(b) 

Resultado/ 
Meta 

(c)=(a)/(b) 

Peso        
(d) 

Valor 
(e)=(c)x(d) 

Valor para o 

objectivo ∑(e) 

O1 

X 8 10 0,8 40% 0,3200 

82,2% Y 98% 95% 1,03 30% 0,3000 

Z 456 678 0,67 30% 0,2018 
Quadro 5 - Modelo de avaliação de objectivos (Caldeira, 2009) 

 

Assim, são propostos a seguir os indicadores referentes aos objectivos anteriormente definidos tal 

como às metas a atingir no final do ano de 2009. 

 

Perspectiva dos Clientes 

Os indicadores para a perspectiva dos Clientes são sumarizados no Quadro 6. 

 

Perspectiva dos Clientes 

Objectivos Indicadores Frequência Peso 
Metas 
2009 

Aumentar a 
interactividade 

Novos elementos interactivos Semestral 100% 1 

Aumentar a qualidade 
e atractividade 

Satisfação dos visitantes Semestral 35% 8/10 

Nº de utilizadores registados Semestral 20% 50.000 

Regularidade média mensal de visita de 
utilizadores registados 

Trimestral 25% 3 

Nº de visitantes únicos Mensal 20% 140.000 

Quadro 6 - Indicadores para a Perspectiva dos Clientes (Fonte: Análise do autor validada pela equipa do IPJ) 
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 Aumentar a interactividade 

Para avaliar o aumento da interactividade, o principal indicador será a quantidade de novos 

elementos interactivos introduzidos no portal. Entende-se por elementos interactivos todos aqueles 

em que existe uma participação directa por parte do utilizador, ou seja, elementos não estáticos. Este 

indicador irá promover e incentivar o aumento da interactividade, devendo ser apurado 

semestralmente, dada a alocação de recursos e o tempo necessários para o seu desenvolvimento e 

implementação. 

 Aumentar a qualidade e atractividade 

O segundo objectivo pretende uma melhoria global do serviço. Para acompanhar este objectivo 

serão utilizados vários indicadores, começando por auferir a satisfação dos clientes e a sua opinião 

sobre o portal. Este indicador deve ser apurado semestralmente através, por exemplo, de inquéritos 

feitos aos utilizadores onde é sugerida a utilização de uma escala de avaliação de 0 a 10, onde o ―0‖ 

representa o nada satisfeito e o ―10‖ o bastante satisfeito, dando assim um grau de caracterização 

que não é excessivamente complexo mas é suficiente para reflectir eventuais progressos na área. A 

este indicador é atribuído um peso superior aos restantes porque, apesar da relativa subjectividade, 

é o que está em contacto mais directo com a opinião do público a que o portal se destina. Os 

restantes indicadores são estatísticos e pretendem quantificar a adesão e o impacto do portal. Por 

um lado, poderá avaliar-se o número de visitantes únicos, por outro lado o número de utilizadores 

registados e a regularidade da sua visita, caracterizando outro tipo de ligação entre o utilizador e o 

portal. A este último indicador é dado um peso ligeiramente superior já que reflecte um padrão de 

comportamento mais fiel do utilizador, representando um cenário de maior sustentabilidade.  

 

Perspectiva Financeira 

Os indicadores para a perspectiva Financeira são sumarizados no Quadro 7. 

 

Perspectiva Financeira 

Objectivos Indicadores Frequência Peso 
Metas 
2009 

Optimização da gestão 
e utilização dos 

recursos 
Rácio despesa/orçamento Semestral 100% 

97 a 
105% 

Quadro 7 - Indicadores para a Perspectiva Financeira (Fonte: Análise do autor validada pela equipa do IPJ) 

 

 Optimização da gestão e utilização dos recursos 

 

Para este objectivo, apresenta-se apenas um principal indicador derivado das características 

financeiras deste projecto. Assim, é proposto o acompanhamento do rácio entre despesas e 

orçamento para se verificar se está a existir uma boa gestão financeira. Este indicador deve ser 
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verificado semestralmente e a meta desejada é estar entre os 97% e os 105%, representando esta 

uma situação financeira equilibrada. 

 

Perspectiva dos Processos 
 
Os indicadores para a perspectiva dos Processos são sumarizados no Quadro 8. 

 

Perspectiva dos Processos  

Objectivos Indicadores Frequência Peso 
Metas 
2009 

Melhorar o sistema de 
feedback de apoio ao 

sítio 

Tempo médio de resposta a emails Trimestral 40% 36h 

Qualidade das respostas Semestral 60% 8/10 

Melhorar a gestão de 
conteúdos 

Frequência de verificação de conteúdos Trimestral 40% 9 
(3 / mês) 

% de conteúdos desactualizados Trimestral 60% 0 a 5% 

Avaliar o impacto das 
principais iniciativas 

% de acessos Aperiódico 100% 3 a 5% 

Melhorar a estrutura e 
design do sítio 

Qualidade do design gráfico Semestral 40% 8/10 

Nº médio de cliques para aceder a um 
conteúdo 

Semestral 60% 4 

Quadro 8 - Indicadores para a Perspectiva dos Processos Internos (Fonte: Análise do autor validada pela equipa do 
IPJ) 

 

 Melhorar o sistema de feedback de apoio ao sítio 

 

Este objectivo relaciona-se com interacção com o público. Como tal é fundamental a qualidade geral 

do serviço, podendo esta ser avaliada quer pelo tempo de resposta, quer pela qualidade efectiva da 

resposta. Para o primeiro, pouco existe a acrescentar, para além do facto que este deve ser 

acompanhado trimestralmente, para que haja uma amostra maior e menos sujeita a enviesamentos. 

Já para o segundo indicador, sugere-se novamente a utilização de uma escala de avaliação de 0 a 

10, onde o ‖0‖ representa o nada satisfeito e o ―10‖ o bastante satisfeito, salientando-se contudo que 

a avaliação da qualidade deve ser feita não só ao nível interno, por exemplo por pares ou superiores, 

mas também ao nível externo, ou seja, pelos destinatários em si. Para tal é sugerida a 

implementação de uma aplicação no final de cada resposta envidada, em que através de um simples 

clique, o utilizador pode avaliar a resposta e deixar um comentário.  
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 Melhorar a gestão de conteúdos 

Para avaliar o processo de gestão de conteúdos, propõe-se, através de um primeiro indicador, que 

exista uma frequente verificação da actualidade e adequabilidade da informação disponibilizada, 

principalmente dos conteúdos mais permanentes. Em paralelo, surge um segundo indicador, 

relatando a percentagem de conteúdos que se encontra desactualizada ou inadequada, permitindo 

constatar se a gestão dos mesmos está a ser desempenhada eficazmente.  

 Avaliar o impacto das principais iniciativas 

Este objectivo visa quantificar de certa forma uma iniciativa, permitindo através da sua análise uma 

visão global do seu impacto e importância que poderá ter para o futuro do portal.  Este indicador não 

têm frequência definida, já que vai estar sujeito às características da iniciativa. A meta definida é um 

valor médio relativo, baseado na actual estrutura de informação do portal. 

 Melhorar a estrutura e design do sítio 

Para o último objectivo desta perspectiva, um dos indicadores é mais uma vez baseado na opinião 

dos utilizadores, desta vez relativamente ao aspecto do portal. Esta avaliação pode também ser 

complementada com a opinião de um painel independente, podendo este ser interno ou externo ao 

projecto, utilizando, por exemplo, a escala de 0 a 10 já caracterizada. A par com este, deverá ser 

quantificado o número médio de cliques para aceder a uma informação, sendo este um reflexo da 

facilidade de acesso aos conteúdos e informações. 

 

Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento 

Os indicadores para a perspectiva da Aprendizagem e Crescimento são sumarizados no Quadro 9. 

 

Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento 

Objectivos Indicadores Frequência Peso 
Metas 
2009 

Formação continua Frequência de acções de formação Semestral 100% 
1 

(2/ano) 

Melhorar as Infra-
estruturas 

Adequabilidade Semestral 100% 6/10 

Melhorar a 
comunicação entre as 

várias entidades 

Nº de reuniões administrativas Semestral 60% 
2 

(1/trimestre) 

Tempo médio de resposta a pedidos Trimestral 40% 24h 

Aumentar o 
envolvimento na 

estratégia 

Nº de reuniões Trimestral 60% 
3 

(1/mês) 

% de objectivos individuais cumpridos Mensal 40% 80% 

Quadro 9 - Indicadores para a Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento (Fonte: Análise do autor validada pela 
equipa do IPJ) 
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Formação contínua 
Para este objectivo, o indicador proposto contabiliza a frequência (e indirectamente a quantidade) de 

acções de formação por trabalhador. Este indicador tem como intuito assegurar que são efectuadas 

pelo menos duas acções de formação anuais, garantindo assim uma formação contínua dos 

colaboradores. 

 Melhorar as Infra-estruturas 

Para o segundo objectivo, recorrer-se-á com alguma regularidade a uma opinião interna sobre a 

adequação das infra-estruturas, ou seja das ferramentas utilizadas, face às necessidades 

operacionais, podendo ser utilizada novamente a escala de 0 a 10 já descrita. Como pode ser 

verificado, a meta para este objectivo é relativamente baixa, reflectindo alguma urgência actualmente 

nesta área. 

 Melhorar a comunicação entre as várias entidades 

O terceiro objectivo visa a melhoria da comunicação e relação entre as várias entidades. Para tal é 

essencial que existam reuniões frequentes entre as administrações de modo a fortalecer os laços 

existentes. De um ponto de vista mais operacional, procurando quantificar a qualidade das relações, 

é proposto como indicador o tempo de resposta aos pedidos efectuados. Para este objectivo, o 

primeiro indicador terá um peso relativo ligeiramente superior, já que o trabalhar das relações deve 

começar pelo topo.  

 Aumentar o envolvimento na estratégia 

À semelhança do objectivo anterior, um dos indicadores será a frequência de reuniões, mas desta 

vez entre os colaboradores do projecto, assegurando que existe uma contínua comunicação. Como 

complemento, é utilizada a percentagem de objectivos individuais cumpridos que ajuda a indicar se a 

mensagem está a ser eficazmente transmitida e executada pelos diversos intervenientes. 
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5.4.3 Iniciativas 

A maioria dos objectivos propostos é atingível com o decorrer das actuais actividades envolventes do 

projecto. Porém existem objectivos cujo actual panorama não permite o seu cumprimento, o que 

pode ser facilitado com a realização de algumas acções. Assim surgem as iniciativas, ou seja, 

actividades que irão ajudar à concretização dos objectivos, fazendo a ligação entre a estratégia e o 

nível operacional do projecto (Caldeira, 2009). Como tal, para o portal serão apresentadas iniciativas 

que irão ajudar a cumprir alguns dos objectivos propostos ou que representam sugestões que trazem 

melhorias ao projecto. 

  

Perspectivas Objectivos Iniciativas 

Clientes 

Aumentar a 
interactividade 

Introdução de votações 

Criação de partilha de experiencias 

Criação de um fórum / blogue 

Aumentar a qualidade e 
atractividade 

Desenvolver parcerias com Câmaras Municipais e 
Associações Juvenis 

Processos 

Melhorar o sistema de 
feedback de apoio ao 

sítio 

Criação de um depositário de respostas 

Introdução de um sistema de avaliação integrado 

Melhorar a estrutura e 
design do sítio 

Reavaliação da responsabilidade do desenvolvimento 
gráfico do sítio 

Aprendizagem e 
crescimento 

 

Melhorar as infra-
estruturas 

Estudo às alternativas existentes 

Melhorar a comunicação 
entre as várias entidades 

Revisão dos estatutos e obrigações contratuais entre 
entidades 

Quadro 10 – Iniciativas (Fonte: Análise do autor validada pela equipa do IPJ) 

 

O Quadro 10 ilustra um resumo das iniciativas propostas e os objectivos e perspectivas onde estas 

se enquadram.  

Começa-se pela perspectiva dos clientes, onde as iniciativas propostas procuram melhorar a 

interactividade do portal através da introdução de diversos elementos interactivos, como seja a 

introdução de votações online, onde os jovens poderão expressar a sua opinião sobre um tema que 

poderá ser, por exemplo semanal, salientando a pouca necessidade de manutenção desta 

implementação. Poderão ainda ser introduzidos elementos como a partilha de experiências de jovens 

que tenham participado em actividades promovidas pelo portal, necessitando apenas de uma revisão 

prévia dos conteúdos. Num campo mais dispendioso e necessitando uma maior análise e 

compromisso, está o desenvolvimento de um fórum ou blogue associado directamente ao portal, 

onde os jovens poderiam discutir e comunicar directamente entre si e com as entidades envolvidas.  
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No campo dos conteúdos, parcerias com entidades locais, como Câmaras Municipais ou 

Associações Juvenis, dariam uma maior profundidade à informação disponibilizada, podendo 

também assim atrair mais jovens devido à sua proximidade geográfica com os conteúdos. 

Na perspectiva dos processos são propostas acções que visam a melhoria de alguns aspectos 

actuais do projecto, como sendo o sistema de feedback de apoio ao portal e a sua estruturação e 

design. Para melhorar o primeiro poderá ser introduzido um depositário / arquivo de respostas, onde 

são arquivadas as várias respostas dadas às dúvidas dos utilizadores e cujo acesso e navegação é 

efectuado através de pesquisa directa de palavras e do sistema de etiquetas, ou seja, palavras-

chave associadas. Este arquivo poderia reduzir os tempos de resposta e a dependência dos 

conhecimentos individuais de cada colaborador, formando assim uma base de dados mais completa 

e facilmente acedida por todos. Ainda para este objectivo, é proposto, tal como já foi descrito no 

indicador respectivo à qualidade das respostas do sistema, um método de avaliação directa das 

mesmas, permitindo assim uma melhor monitorização do serviço. Referente ao design e estrutura do 

sítio é proposta uma reavaliação com os responsáveis, definindo claramente os objectivos e 

necessidades do portal, em que aspectos é que este pode e deve ser melhorado, em que condições 

este serviço será prestado e se a actual conjuntura é capaz de o efectuar eficazmente.   

Para finalizar, referente à perspectiva da aprendizagem e crescimento, existe, por um lado, a 

necessidade de serem estudadas alternativas relativamente às actuais infra-estruturas, já que em 

vários aspectos as plataformas utilizadas não estão a ser capazes de suprimir eficientemente as 

necessidades do projecto, levando a uma menor produtividade e eficiência globais das operações e a 

uma utilização pouco optimizada dos recursos. Por outro, é urgente a revisão dos estatutos e 

obrigações contratuais entre as entidades responsáveis, já que uma grande quebra na qualidade e 

produtividade tanto nos processos como no produto final, advém da pobre relação existente entre as 

diversas entidades envolvidas no projecto. 
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6 Conclusão 

O Portal da Juventude do IPJ é um projecto ambicioso e de uma grande utilidade para a integração e 

desenvolvimento da juventude portuguesa. Através dele é possível atingir este público de uma forma 

mais eficaz e à sua medida. 

O portal demonstra a evolução do país na área das tecnologias da informação, revelando a vontade 

de um Estado em contribuir para o futuro da sua juventude. Este facto parece trivial, porém Portugal 

está bem cotado no que toca aos portais da juventude a nível mundial tendo, no entanto, ainda uma 

grande margem para evolução. 

Esta tese de mestrado tem como intuito procurar introduzir uma visão externa, dando os primeiros 

passos no delineamento de um plano estratégico para o desenvolvimento sustentável do portal, 

fazendo a concepção do modelo de uma ferramenta de gestão, simples mas com grande potencial, 

como é o Balanced Scorecard (BS) do Portal da Juventude do IPJ. 

O BS é uma ferramenta que permite definir e transmitir a estratégia de uma forma clara e ao alcance 

de todos os intervenientes, ao mesmo tempo que providencia métodos para avaliar o progresso do 

projecto rumo à estratégia definida. 

Para iniciar este processo, foi necessário redefinir os conceitos de Visão e Missão visto que os 

existentes anteriormente encontravam-se dispersos e camuflados, não estando ao alcance de todos, 

não lhes sendo atribuída a devida importância. Os propostos são: 

A Visão do Portal da Juventude do IPJ 

Ser o portal de referência da vida quotidiana dos jovens portugueses e 

de qualquer interessado na área na juventude. 

 

A Missão do Portal da Juventude do IPJ 

Prestar apoio à juventude, de modo a proporcionar o seu saudável 

desenvolvimento e a sua integração e participação numa vida 

socialmente activa, através de uma plataforma informática de 

disponibilização de serviços e conteúdos informativos e interactivos. 

 

Foram também definidos os Valores, como qualidade, cooperativismo e inovação, que devem estar 

presentes no dia-a-dia operacional, ajudando a entender e a promover uma acção conjunta de 

encontro aos objectivos deste projecto. 

Após esta fase, que no fundo representou uma apresentação mais clara do projecto, segue-se o 

estabelecimento da estratégia a seguir. Com esse fim fez-se uma análise SWOT, contextualizando a 

presente situação do portal, quer a nível interno quer externo e foram determinadas as áreas de 
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acção a intervir, aproveitando os pontos fortes e melhorando as fraquezas face às condições 

externas existentes. 

As principais conclusões da análise SWOT são:  

 Internamente o projecto apresenta sólidos pontos fortes, como a sua imagem junto dos 

jovens - é o representante oficial dos programas relacionados com a juventude; a elevada 

quantidade de informação que disponibiliza e, abrindo portas para um futuro sustentável, 

uma gestão empenhada, suportada por uma equipa experiente de colaboradores. No 

entanto, também são vários os pontos fracos, como a navegabilidade e design do portal, a 

sua pouca interactividade e, ao nível dos processos internos, uma grande barreira 

comunicacional, sendo este um dos pontos mais difíceis de ultrapassar.  

 No contexto externo, são de realçar potenciais ameaças, tais como a grande oferta de 

alternativas e a dispersão do conhecimento inerente à internet, assim como o facto de este 

projecto ser da responsabilidade de várias entidades e de existir sempre a possibilidade de 

falha por parte das mesmas. É, no entanto, nas oportunidades que reside a grande aposta 

para este projecto. Factores como o desenvolvimento e a acessibilidade ao nível tecnológico, 

o crescente uso da internet e o papel que esta representa como fonte de informação, 

principalmente para os jovens, são condições que providenciam bases para a evolução deste 

projecto.  

 

A nível global, o que se verificou, e que se serviu de base para a formulação dos vectores 

estratégicos a seguir, ou seja os macro-objectivos, foi que os três principais pontos críticos para o 

desenvolvimento sustentável deste projecto são:  

 A criação de uma ligação entre o portal e os jovens, aumentando a proximidade a estes 

através de mais elementos interactivos;  

 O melhoramento da comunicação interna, quer entre as entidades colaboradores do projecto 

quer dentro das próprias entidades; 

 E a manutenção da qualidade e inovação, tanto com a melhoria e optimização dos processos 

como proporcionando um melhor e mais abrangente serviço. 

A um nível mais operacional, o enquadramento das conclusões retiradas da análise SWOT nas 

perspectivas abordadas pelo BS permite a definição dos objectivos a cumprir nas várias 

perspectivas: Aprendizagem e Crescimento, Processos, Financeira e Clientes. Este objectivos, 

interligados por relações de causalidade inerentes às perspectivas em que se enquadram, devem ser 

claros, concisos e mesuráveis, e acompanhados de indicadores que permitam seguir e avaliar o seu 

progresso.  
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Iniciando a cadeia de relações causa e efeito, tem-se como base a perspectiva de Aprendizagem e 

Crescimento, onde são englobados objectivos como: 

 A formação contínua, o melhoramento da comunicação interna, tanto vertical como 

horizontal, e o melhoramento das infra-estruturas relacionadas com o desenvolvimento do 

projecto. Para quantificar o progresso nesta perspectiva e respectivos objectivos, são 

propostos indicadores como a frequência de acções de formação, reflectindo a contínua 

aposta na formação; a frequência de reuniões entre colaboradores, fomentando assim a 

comunicação; e a actualidade e adequabilidade das ferramentas utilizadas, permitindo desta 

forma controlar a qualidade das correntes infra-estruturas. 

O panorama actual do projecto leva a crer que existem condições para cumprir a maioria dos 

objectivos propostos para esta perspectiva, existindo no entanto duas situações que devem ser 

analisadas para que esta a tarefa se cumpra com total sucesso. É sugerido a revisão dos estatutos e 

obrigações contratuais entre entidades, já que a comunicação e interacção entre as várias entidades 

é um ponto fraco que necessita de ser melhorado rapidamente. Por outro lado, seria útil também, 

efectuar um estudo de mercado específico relativamente às plataformas informáticas que poderão 

ser adoptadas de modo a se adequarem melhor às necessidades do projecto. 

No nível seguinte, está a perspectiva dos Processos. Aqui, os principais objectivos a atingir devem 

ter como intuito a melhoria global da cadeia de desenvolvimento do portal, o que implica melhorar: 

 O campo da gestão de conteúdos; 

 O sistema de feedback de apoio ao portal;  

 E a estrutura e design do portal.  

É importante salientar que para efectuar o acompanhamento destes objectivos devem ter-se em 

conta factores como: 

 A frequência da verificação dos conteúdos;  

  A percentagem de conteúdos desactualizados, demonstrando a evolução da eficácia da 

cadeia de processos relativos à gestão de conteúdos;  

 O tempo médio de resposta a e-mails enviados pelos utilizadores, permitindo ter uma 

percepção da qualidade do serviço disponibilizado a este nível;  

 A qualidade gráfica do sítio, auferida através de inquéritos;  

 O número médio de cliques para aceder a uma informação; 

  E a própria opinião dos responsáveis.  
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Para o cumprimento destes objectivos são propostas iniciativas como a introdução de um sistema 

integrado de avaliação das respostas dadas pelo sistema de feedback assim como a criação de um 

depósito de respostas frequentes, que se prevê virem a melhorar a qualidade deste serviço. É ainda 

proposta uma reavaliação dos responsáveis pelo design e estruturação do sítio, visto este ser um 

dos grandes pontos fracos apontados a este projecto. 

Todos os objectivos propostos anteriormente irão directa ou indirectamente influenciar a perspectiva 

Financeira, onde o principal objectivo é a optimização da gestão de recursos, de modo a aumentar a 

eficiência do projecto e a cumprir as restrições orçamentais. Como tal, o indicador para este objectivo 

será o rácio entre despesa e orçamento, permitindo avaliar se este está ou não a ser cumprido. 

Neste campo, é de prever que a actual conjuntura está munida de meios para atingir este objectivo, 

não sendo então propostas iniciativas relativamente a esta perspectiva. 

Por fim, no topo da cadeia, está o principal foco deste projecto, a perspectiva dos Clientes. Aqui 

devem ser almejadas melhorias ao nível do serviço, aumentando a interactividade do portal, ou seja, 

ter como objectivos a qualidade e a atractividade dos conteúdos disponibilizados, construindo 

uma base para a sustentabilidade do projecto. 

Os principais indicadores propostos são: 

  A quantidade de elementos interactivos disponíveis – representativos de melhorias do 

serviço; 

 E o grau de satisfação dos utilizadores, o número de visitas únicas ou a regularidade de 

visita dos utilizadores registados reflectem a atractividade do portal. 

As principais acções a desenvolver para a concretização dos objectivos propostos incluem a 

introdução de votações online e a partilha de experiências de outros utilizadores em programas 

anunciados pelo portal, isto a curto ou médio prazo, e a posterior evolução para a criação de um 

fórum ou um blogue. Estas iniciativas visam o aumento da interacção do portal, levando, 

possivelmente, também a um maior nível global de satisfação. É ainda sugerida a possibilidade do 

envolvimento de Câmaras Municipais ou de Associações Juvenis na disponibilização de conteúdos, 

aumentando assim a abrangência e quantidade de informações apresentadas no portal e 

contribuindo para uma maior proximidade com os utilizadores das regiões abrangidas. 

 

E assim completa-se o desenvolvimento do BS para o Portal da Juventude do IPJ, com objectivos a 

cumprir e indicadores que permitem acompanhar o seu desenvolvimento, assim como um conjunto 

de iniciativas que poderão auxiliar no rumo do cumprimento destes objectivos. A representação 

completa do modelo encontra-se no Anexo III. A aplicação do modelo permitirá então constituir uma 

base para a competitividade e atractividade do Portal quer a nível nacional como internacional. 
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Sugestões para trabalho de investigação futuro  

 

O BS é uma ferramenta dinâmica e que requer não só um acompanhamento constante, como deve 

estar sujeita a alterações consoante as necessidades e progressos do projecto. 

Como tal, o modelo teórico aqui desenvolvido e proposto terá que ser acompanhado de perto pelos 

responsáveis pela gestão do portal da juventude, para que seja possível envolver todos os 

colaboradores e aproveitar as potencialidades do BS. 

Numa primeira fase, este acompanhamento deve ser mensal, com o intuito de adaptar e validar as 

várias áreas do BS ao contexto operacional real.   

A acrescentar a este facto, é também de notar que no presente ano existirá um novo mandado no 

Governo e, dada a ligação deste projecto com o mesmo, existem factores que poderão ter de ser 

alterados, assim como outras mudanças inerentes ao início de um novo ano. 

O facto da introdução do BS representar uma novidade para a organização, e mesmo a nível 

nacional assim como internacional, e os casos relatados de projectos deste tipo serem escassos ou 

inexistentes, poderá fazer com que sejam também necessários um empenho e uma atenção extra 

para o seu sucesso, já que não existem experiência ou boas práticas para apoiar ou suportar a sua 

aplicação. 

Apesar das potencialidades, existem também dificuldades inerentes à aplicação do BS. Podem surgir 

obstáculos tais como a necessidade de recursos extra para a sua gestão ou até a resistência à 

mudança por vezes existente dentro organizações. No entanto, visto a dimensão relativamente 

reduzida deste projecto, é de prever que estas dificuldades possam ser mais facilmente superadas. 

O BS aqui apresentado, contém um carácter externo ao projecto, podendo assim estar desfasado de 

algumas necessidades operacionais e das características dos seus intervenientes directos. No 

entanto, todo o seu desenvolvimento representa um guia metodológico sintético, de aplicabilidade 

directa, que poderá servir de referência no futuro. 

Por fim, é de crer que o portal é um projecto com bastante potencial e margem para melhoramento e 

que a introdução do BS é possível e pode ajudar a definir e a gerir uma estratégia com rumo ao seu 

desenvolvimento sustentável. 

Como pesquisa futura, poderá ser acompanhada e analisada a sua aplicação, de modo a serem 

retiradas conclusões fundamentadas sobre a sua adequabilidade e sobre o impacto que este poderá 

trazer a projectos com estas características, num contexto real. 
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Anexo I: Sistema de informação da Juventude 
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Anexo II: Evolução do juventude.gov.pt 

 

 

Figura 8 - Evolução gráfica do juventude.gov.pt 

 

 

Figura 9 - Evolução dos conteúdos disponibilizados no juventude.gov.pt 

Dezembro 2003 - Abril 2008 Abril 2008 – Presente 
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Figura 10 - Evolução no número de visitantes únicos do juventude.gov.pt 

 

 

Figura 11 - Evolução do número de utilizadores registados no juventude.gov.pt 
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Anexo III: Mapa BS  

Missão 
Prestar apoio à juventude, de modo a proporcionar o seu saudável desenvolvimento e a sua integração e participação numa 
vida socialmente activa, através de uma plataforma informática de disponibilização de serviços e conteúdos informativos e 

interactivos. 
Valores 

Visão 
Ser o portal de referência da vida quotidiana dos jovens portugueses e de qualquer interessado 

na área na juventude. 

 

Vectores 
Estratégicos 
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Aumentar a 
interactividade  

Novos elementos interactivos 1 

Introdução de votações 

Criação de partilha de 
experiencias 

Criação de um fórum / 
blogue  

Aumentar a qualidade e 
atractividade 

Grau de satisfação dos visitantes 8/10 

Desenvolver parcerias 
com câmaras municipais 
e associações juvenis 

Nº de utilizadores registados 50000 

Regularidade média de visita de 
utilizadores registados 

3x /mês 

Nº de visitantes únicos 140000 

F
in

a
n
c
e

ir
a

   

Optimização da gestão e 
utilização dos recursos 

Rácio despesa/orçamento 
97%-
105% 
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s
s
o
s
 

 Melhorar o sistema de 
feedback de apoio ao 
sítio  

Tempo médio de resposta a emails 36h 
Criação de um depositário 
de respostas  

Qualidade das respostas  8/10 
Introdução de um sistema 
de avaliação integrado 

Melhorar a gestão de 
conteúdos 

Frequência de verificação de conteúdos 9 (3x 

/mês) 
 

% de conteúdos desactualizados 0-5% 

Avaliar o impacto das 
principais iniciativas 

% de acessos  3-5%  

Melhorar a estrutura e 
design do sítio  

Qualidade do design gráfico 8/10 
Reavaliação da 
responsabilidade do 
desenvolvimento gráfico 
do sítio 

Nº médio de cliques para aceder a um 
conteúdo 

4 
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 e
 

C
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 Formação continua Frequência de acções de formação 1 (2x 

/ano) 
 

Melhorar as Infra-
estruturas 

Adequabilidade 6/10 
Estudo às alternativas 
existentes 

Melhorar a comunicação 
entre as várias entidades  

Nº de reuniões administrativas 2  Revisão dos estatutos e 
obrigações contratuais 
entre entidades Tempo médio de resposta a pedidos 24h 

Aumentar o envolvimento 
na estratégia 

Nº de reuniões 1x /mês 

 

% de objectivos individuais cumpridos 80% 

Figura 12 - Mapa BS consolidado
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