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Resumo 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Ciência da 

Informação, integra-se no campo científico da Ciência da Informação, área de estudos da 

Gestão da Informação, conferindo um foco particular à componente tecnológica.  

Nos atuais contextos organizacionais, a informação é assumida como um recurso 

estratégico de grande valor, uma vez que resulta e reflete a atividade e constitui uma base 

essencial para a tomada de decisão nos processos de negócio de qualquer organização. 

No entanto, é, também, de reconhecer o desenvolvimento tecnológico que tem alterado a 

forma como as organizações produzem, processam, usam e gerem este recurso, sendo 

incontornável o impacto da mediação tecnológica. 

O projeto desenvolvido teve como entidade acolhedora a Industrial Laborum 

Ibérica, uma empresa portuguesa, fundada em 1978, direcionada para o desenvolvimento, 

produção e instalação de mobiliário e equipamento laboratorial, hospitalar e escolar. 

O problema identificado consistia em mapear e representar a arquitetura, os 

processos e os serviços ligados às Tecnologias de Informação, bem como a arquitetura, 

os processos e os serviços no domínio da Gestão de Informação, com vista à produção de 

instrumentos orientadores que potenciassem a gestão integrada da informação e das 

tecnologias de informação, no sentido da sua contribuição para um melhor desempenho 

e capacidade competitiva desta empresa.  

Enquadrados pelo dispositivo metodológico quadripolar, procedeu-se à análise do 

estado da arte e enquadramento empresarial, seguindo-se o diagnóstico do funcionamento 

da empresa, designadamente a compreensão dos contextos internos e externos de atuação, 

tendo-se optado por seguir três etapas distintas (1. análise orgânico-funcional; 2. análise 

do sistema de gestão; e 3. levantamento e modelação dos processos de negócio, fluxos 

info-comunicacionais e atores) que se tornaram uma mais-valia na identificação de 

“falhas” e consequentes oportunidades de melhoria.  

Como principal resultado identificam-se os instrumentos orientadores produzidos 

e que integram o modelo de operacionalização que suportará a gestão integrada da 

informação e das TI nesta organização do setor industrial. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Informação; Gestão de Tecnologias de Informação; Gestão 

de Serviços; Industrial Laborum Ibérica  
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Abstract  

 

The present dissertation developed in the scope of the Master in Information 

Science, is integrated in the field of Information Science, area of Information 

Management studies, giving a particular focus to the technological component. 

Current organizational contexts assume information as a strategic resource of 

great value, as it results and is an evidence of the business activities providing an essential 

basis for the decision-making in any organization's business processes. However, it is also 

necessary to recognize the technological development which has changed the way 

organizations produce, process, use and manage this resource, being the technological 

mediation inevitable, whatever the context.  

The developed project was hosted by Industrial Laborum Ibérica, a portuguese 

organization, founded in 1978, directed to the development, production and installation 

of laboratory, hospital and school furniture and equipment. 

The problem identified consisted in identifying and representing the architecture, 

processes and services related to Information Technologies, as well as architecture, 

processes and services related to Information Management, with a view to producing 

guiding instruments that promote the integrated management of information and 

information technologies, in the sense of of contributing to the company’s improved 

performance and competitive capacity. 

Framed by the quadripolar methodological device, we proceeded with the analysis 

of the state of the art and business environment, followed by the diagnosis of the company 

operations, namely the understanding of the internal and external contexts of action, 

having chosen to follow three distinct steps (1: an organic-functional analysis; 2: an 

analysis of the management system; and 3: an identification and modelling of the 

company's business processes, infocommunicational flows and actors) which became a 

benefit in identifying "failures" and consequent opportunities for improvement. 

The main result is the identification of the guiding instruments produced and that 

integrate the model of operationalization that will support the integrated management of 

information and Information Tecchnology in this organization of the industrial sector. 

 

Keywords: Information Management; Information Technology Management; Services 

Management; Industrial Laborum Ibérica.  
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Introdução 

 

1 - Contexto e Motivação 

Hoje vivemos numa Era em que é reconhecido à informação um papel de grande 

valor para a sociedade em geral, sendo assumida como um recurso estratégico para  

indivíduos, organizações e instituições. É com base neste recurso que as organizações 

tomam as decisões mais importantes para os seus processos de negócio, sendo a 

valorização da informação decisiva para que se tornem estrategicamente mais 

competitivas no meio empresarial em que se inserem (Santos 2015, 10).  

Na verdade, nos atuais contextos organizacionais tem-se assistido a par deste 

reconhecimento a proliferação e reprodutibilidade informacional, a emergência de 

realidades como o “big data” e contexto em que facilmente nos perdemos entre 

informação útil e informação inútil. O impacto tecnológico tem, ainda, repercussões numa 

notória alteração nos comportamentos informacionais e, consequentemente, na forma 

como produzimos, usamos e gerimos informação e plataformas tecnológicas.  

A relação Gestão da Informação (GI) e Gestão de Tecnologias de Informação (TI) 

requer, cada vez mais, uma interatuação estratégica, nomeadamente a níveis ‘básicos’ 

como o do recenseamento, organização e classificação tanto da informação, como dos 

recursos tecnológicos.  

As organizações procuram acompanhar os avanços tecnológicos, mas fica cada 

vez mais patente o não alinhamento da estratégia do negócio, com a estratégia de TI e de 

GI, com a consequente perda de eficiência e eficácia. 

A presente dissertação resulta de um problema real de desajustamento que se 

procurou colmatar com uma intervenção muito concreta ao nível da gestão integrada da 

informação e das tecnologias de informação em contexto empresarial. 

 

2 - Visão geral do Projeto 

As TI estão muito presentes no quotidiano da empresa que acolheu o projeto, 

contudo, não existe uma visão de conjunto das mesmas, nem mecanismos que permitam 

identificar e gerir a arquitetura de sistemas e daí partir para a otimização da GI. 
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Identificam-se, desde logo, necessidades ao nível do levantamento e catalogação dos 

recursos de TI (hardware e software) e da gestão e controlo dos processos de TI, já que 

estes afetam o fornecimento e a gestão dos serviços de TI prestados pelo Departamento 

de Informática aos colaboradores e unidades da empresa, com impacto direto na dimensão 

informacional e nas atividades que de ambos dependam.  

O apetrechamento em hardware e software existe, nomeadamente no domínio da 

Gestão Documental (GD) que encontra-se em exclusivo no Draco, o servidor de ficheiros 

local onde se armazenam os documentos de suporte à cadeia de produção (projetos, 

desenhos, entre outros). Inicialmente, este servidor foi projetado para estar estruturado 

por grupos, onde cada departamento da empresa tinha permissão para aceder à respetiva 

pasta. Contudo, esta estrutura acabou por se revelar ineficiente na medida em que a 

transversalidade dos processos de negócio e as necessidades de acesso e uso da 

informação não se refletia na opção tomada e que, por exemplo, impossibilitava que dois 

departamentos acedessem ao mesmo documento. Para ultrapassar este problema 

multiplicaram-se os acessos e permissões acabando por originar uma rede infindável que 

compromete fortemente a gestão e a segurança da informação armazenada no servidor.  

É, pois, evidente a necessidade de se proceder à reformulação da árvore de 

diretórios local, com o intuito de se disponibilizar uma estrutura que, de uma forma 

simples e clara, permita sustentar a organização e a representação da informação 

resultante dos diferentes processos de trabalho. Para corresponder a este propósito, será, 

ainda, preciso definir e gerir o grupo de atores que atuará sobre esta nova estrutura, sendo 

que, para tal, ter-se-á que definir uma política que assegure a Gestão de Identidades 

(identificação e autenticação) e Acessos (controlo de acessos e permissões) dos 

colaboradores da empresa. 

Para que esta reformulação estrutural seja bem-sucedida, será, também, necessário 

proceder-se a uma correta gestão de utilizadores e de informação, através do levantamento 

dos trabalhadores por departamento, do mapeamento ao nível de funções e procedimentos 

de trabalho e da classificação da informação de acordo com a sua finalidade, a sua 

pertinência e o grau de proteção exigido. 

Deverá, ainda, ser elaborado e estabelecido um regulamento interno que interligue 

a GI, a gestão das TI e a segurança da informação, e que concretize as normas e as boas 

práticas existentes nestas áreas, para se garantir que a empresa se encontra em 
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alinhamento com a legislação existente e é capaz de concretizar a estratégia e politicas 

que definiu para a GI e as TI. 

Em suma, o problema que está na base deste projeto determinou a necessidade de 

identificar e representar a arquitetura, os processos e os serviços de TI, bem como a 

arquitetura, os processos e os serviços de GI, com vista à produção de instrumentos 

orientadores que potenciem a gestão integrada de informação e de TI, de forma a 

contribuir para um melhor desempenho e capacidade competitiva da empresa.  

 

 

Ilustração 1: Árvore de Objetivos 
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O objetivo geral deste projeto de dissertação é, pois, conceber um modelo para a 

operacionalização da gestão integrada de informação e de TI numa organização do setor 

industrial. Os objetivos específicos sistematizam o que se acabou de expor: 

 levantamento dos processos de negócio, atores e informação; 

 criação de uma estrutura de classificação para os recursos de TI; 

 mapeamento dos perfis/grupos de utilizadores, funções e 

responsabilidades; 

 representação da Arquitetura de Sistemas da empresa; 

 desenho de serviços e processos de TI; 

 criação de plano de classificação da informação produzida e acumulada; 

 tipificação da informação; 

 criação de uma estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos; 

 definição das listas de distribuição departamentais; 

 reformulação da estrutura do Draco; 

 sistematização e elaboração de memórias descritivas dos novos 

procedimentos (Manual de Procedimentos); 

 criação de uma base para um Regulamento Interno de TI. 

 

3 - Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em três capítulos, para além da 

Introdução e da Conclusão e Perspetivas Futuras. 

No primeiro capítulo apresenta-se o Enquadramento Teórico e Metodológico que 

sustentou o trabalho a realizar. Assim, num primeiro ponto são apresentadas as 

perspetivas seguidas nos estudos à luz da Ciência da Informação, para que, num segundo 

ponto, sejam expostos os referentes metodológicos utilizados no desenvolvimento do 

presente projeto de dissertação. 

O segundo capítulo contém a Revisão de Literatura e o Estado da Arte. Aborda-

se a problemática em foco, cuja compreensão fundamentará o modelo de gestão integrada 

de informação e TI no contexto industrial em estudo. Analisa-se a GI e áreas com que se 

cruza, como a Gestão de Conteúdos Empresariais e a GD, seguindo-se a Gestão de TI, 

procurando-se identificar especificidades e pontos de contacto para um futuro 

alinhamento TI / GI. Analisam-se os principais conceitos a considerar na Gestão de 
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Processos e Serviços de TI, tendo como referência a estrutura de serviços ITIL, e 

enunciam-se os aspetos a ter em consideração no domínio da Segurança da Informação. 

Por fim, equacionam-se as questões relacionadas com a Modelação e a Gestão de 

Processos de Negócio.  

No terceiro capítulo apresenta-se a organização acolhedora e o trabalho aí 

realizado. Procede a análise orgânico-funcional e do “Sistema de Gestão Integrada” da 

empresa. Segue-se o levantamento e a modelação dos processos de negócio, bem como o 

mapeamento dos fluxos informacionais e dos diversos actores. Estas etapas realizam-se 

para que, ainda neste capítulo, seja fundamentada a estratégia delineada para a 

organização e representação da informação e para a Gestão de TI. De seguida, no final do 

capítulo, sistematiza-se a intervenção operacional por componente sistémico 

representando, desta forma, o modelo a que chegamos. 

Nas Conclusão e Perspetivas Futuras retiram-se as principais elações do trabalho 

realizado neste projeto de dissertação, bem como as perspetivas de desenvolvimento 

futuro. 

Pela sua dimensão refiram-se os Anexos que, na sua maioria, contêm os 

documentos que corporizam a abordagem e intervenção efetuada. 
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1 - Enquadramento teórico e metodológico 

 

1.1 - A perspetiva da Ciência da Informação 

A presente dissertação em meio empresarial surge no plano de estudos do 

Mestrado em Ciência da Informação, ministrado conjuntamente pela Faculdade de 

Engenharia e faculdade de Letras da Universidade do Porto, e enquadra-se no campo 

cientifico da Ciência da Informação (CI), área de estudos da GI. 

Citando Borko (1968, 3), a CI “é a disciplina que investiga as propriedades e o 

comportamento informacional, as forças que governam os fluxos de informação, e os 

significados do processamento da informação, visando a acessibilidade e a usabilidade 

ótima”. Portanto, a CI preocupa-se com as temáticas relacionadas com a origem, coleção, 

organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e 

utilização da informação (Borko 1968, 3). 

Assim sendo, nesta dissertação realizada à luz da CI ensinada, desenvolvida e 

praticada na Universidade do Porto, será tido em consideração, como referente, o 

paradigma pós-custodial, informacional e científico (A. M. da Silva 2016, 87). De acordo 

com este autor, este paradigma apresenta uma visão dinâmica e sistémica que permite 

compreender o papel social e estratégico da informação, traçando como linhas 

orientadoras: a valorização da informação enquanto fenómeno humano e social; 

afirmação do incessante e natural dinamismo informacional (criação, seleção natural e 

uso); acesso à informação por todos mediante condições específicas e transparentes; 

necessidade de conhecer a informação social através de modelos teórico-científicos; uma 

lógica científico-compreensiva da informação na gestão, aceitando que a informação 

social encontra-se implicada no processo de gestão de qualquer entidade organizacional 

(A. M. da Silva 2016, 87). 

Por sua vez, a Teoria Sistémica surge como ferramenta interpretativa e de 

referência para o trabalho realizado. De acordo com Araújo (2009, 195), a Teoria 

Sistémica transmite a visão de que “o todo é maior do que as partes e de que as partes 

devem ser estudadas, necessariamente, a partir da função que desempenham para a 

manutenção e sobrevivência do todo”. 
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1.2 - Método, Metodologias e Ferramentas 

Um estudo teórico ou aplicado, como pode ocorrer numa dissertação, requer a 

abordagem de questões relacionadas com o método, as metodologias, ferramentas e 

técnicas que situam cientificamente o trabalho a realizar e orientam o seu percurso, 

garantindo a qualidade e validade dos resultados alcançados e de legitimidade do próprio 

trabalho (Terra 2014, 45–46). 

Assim, para a realização deste projeto de dissertação será utilizados como 

referente de partida o Método Quadripolar, desenvolvendo, no domínio aplicado, a 

metodologia de Investigação-Ação, complementada pela metodologia de Gestão de 

Projetos e com contributos da Engenharia de Processos 

O Método Quadripolar (De Bruyne et al. 1974) é aplicável às Ciências Sociais, 

nas quais se enquadra a CI, já que permite corresponder às exigências do conhecimento 

da fenomenalidade informacional, por não se restringir apenas a uma visão meramente 

instrumental (A. M. da Silva and Ribeiro 2009b, 293). Este método integra as etapas 

essenciais para auxiliar na identificação do problema em foco, na formulação de possíveis 

soluções, na adoção das teorias e dos modelos a seguir, na comprovação destes através 

dos diferentes procedimentos técnicos (observação, entrevistas, análise de conteúdo, entre 

outros) e na formalização final dos resultados (Ribeiro 2011, 67). 

Os seus quatro pólos potenciam o desenvolvimento de uma visão holística e 

dinâmica do problema em foco sendo eles: o pólo epistemológico; o pólo teórico; o pólo 

técnico; e o pólo morfológico. A constante interação que deverá existir entre eles 

proporcionará vinca a ideia de uma contínua análise, avaliação, correção e implementação 

das ações a desenvolver, tendo sempre como objetivo a melhoria das estratégias, dos 

processos, das  ferramentas e outros instrumentos desenvolvidos e testados. 

No pólo epistemológico, delimita-se a problemática em foco, reformulando-se os 

parâmetros discursivos, os paradigmas e os critérios de cientificidade (objetividade, 

fidelidade e validade) que conduzem todo o processo de investigação (Ribeiro 2011, 67). 

Ou seja, é nesta etapa que se devem estipular as regras que servirão de suporte à produção 

e explicação dos factos, bem com as regras que servirão para compreender e validar as 

teorias utilizadas (A. M. da Silva 2014, 36).  

Para o projeto de dissertação elaborou-se a proposta na qual é delimitada a 

problemática em foco e que é abordada no campo da CI. O objeto deste projeto é a 
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informação, tendo como orientação o paradigma pós-custodial, informacional e 

científico, acima mencionado 

No pólo teórico, manifesta-se a racionalidade do sujeito que conhece o objeto de 

estudo, formulando os conceitos, as hipóteses e as teorias, para que, numa fase posterior 

(no pólo técnico), seja verificado ou refutado o contexto teórico elaborado (A. M. da Silva 

and Ribeiro 2009b, 294). Apresentam-se aqui as sugestões das regras de especificação e 

definição das soluções provisoriamente dadas às problemáticas (A. M. da Silva 2014, 36). 

Assim, no pólo teórico, a Teoria Sistémica apresenta-se como suporte à compreensão e à 

explicação do estudo e do trabalho a desenvolver neste projeto de dissertação.  

De acordo com Pinto (2015), numa perspetiva sistémica, o diagnóstico e a ação 

centram-se em três componentes (organizacional, infocomunicacional e técnológico), 

proporcionando um mapeamento que permite “identificar no universo em análise traços 

identitários  patentes em atores, relações e redes, formais e informais, bem como 

processos e serviços de GI, cuja formulação é passível de uma aplicação mais 

generalizada”.  

O contexto teórico estará voltado para a área de estudos da GI, mais concretamente 

associando a GI, a Gestão de Conteúdos Empresariais e a Gestão de TI.  

No pólo técnico, o investigador tem contacto, por via instrumental, com a 

realidade objetivada, tendo assim consciência se se verifica ou se refuta o contexto teórico 

(abordado no pólo teórico), apercebendo-se, assim, da capacidade probatória do 

dispositivo metodológico (A. M. da Silva and Ribeiro 2009b, 294). É neste pólo que se 

recolhem os dados que são colocados em confronto com a teoria suscitada (A. M. da Silva 

2014, 36), uma vez que no polo técnico pretende-se que o investigador tenha contacto 

com a realidade objetivada através da recolha de dados resultantes da observação, 

experimentação e avaliação, com o intuito de alcançar a resolução do problema em foco.  

Sendo este um projeto de feição aplicada o recurso a técnicas como a análise 

bibliográfica e a observação participante foi complementado com a metodologia de 

gestão de projetos. Por definição um projeto visa contribuir para produzir, de forma 

controlada, uma mudança necessária à organização e alinhada com sua estratégia. Este é, 

pois, um projeto de dissertação que pretende alterar rotinas e atividades organizacionais, 

no contexto de mudança que vive a empresa e do levantamento das suas verdadeiras 

necessidades. A este nível equaciona-se a realização de uma análise orgânico-funcional 
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da empresa e de um levantamento e análise das necessidades dos utilizadores/clientes e 

oportunidades estratégicas, através da aplicação de um inquérito por questionário e 

entrevistas, nomeadamente ao diretor da empresa e orientador local desta dissertação. 

Além disso, aplicar-se-á a técnica da observação direta e participante e serão analisados 

documentos estruturantes relativos ao funcionamento da empresa/organização (por 

exemplo o Manual do Sistema de Gestão Integrada). 

Este projeto de dissertação tem uma forte componente aplicada, onde se pretende 

que sejam adotadas medidas e soluções que auxiliem a organização a aperfeiçoar as suas 

práticas de GI e de gestão de TI, pelo que se pode considerar que a principal abordagem 

neste pólo seja qualitativa. Assim, integra-se, também, neste pólo um dos referentes 

metodológicos mencionados – a investigação ação (O’Brien 1998). O problema em foco 

é estudado de forma sistemática e procura-se garantir que todo o processo de intervenção 

é acompanhado por um contexto teórico. Esta metodologia fornece um processo onde o 

investigador analisa as suas práticas interventivas, de forma sistémica e cíclica 

(planeamento, ação, observação e reflexão), para compreender quais os problemas 

existentes no contexto investigado e, consequentemente, criar soluções para os mesmos. 

Ou seja, este modelo assume que é com o “fazer” que se aprende, uma vez que através da 

ação será possível alcançar uma mudança, e aumentar a compreensão da investigação 

elaborada. É, assim, possível gerar conhecimento com base numa aprendizagem 

sistemática; questionar as práticas existentes na organização; e introduzir gradualmente 

novas técnicas para alterar as práticas e os comportamentos verificados.  

Na fase de planeamento, pretende-se desenvolver uma revisão de literatura onde 

esteja fundamentado todo o contexto teórico necessário para o projeto, recorrendo a 

pesquisas bibliográficas em diferentes fontes de informação (livros, artigos científicos, 

dissertações, normas, entre outras). 

Na fase de ação, é de esperar que o estudo seja conduzido para um levantamento 

dos processos organizacionais voltados para a GI e para a gestão das TI, com o intuito de 

reconhecer quais as verdadeiras necessidades sentidas pela organização. De seguida, 

deve-se refletir sobre as informações recolhidas com o objetivo de se rever a proposta 

inicialmente estabelecida e de se melhorar a objetivação do problema.  

Assim, nesta fase deve-se proceder à implementação da estratégia que conduzirá 

à alteração organizacional necessária para a resolução do problema, estratégia essa que 
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na fase de observação será analisada e avaliada. Na fase de reflexão, serão comparados 

os resultados obtidos no decorrer das etapas anteriores com a planificação prevista na 

primeira fase. Se necessário, pode-se dar início a um novo ciclo tendo por base as 

reflexões alcançadas no ciclo anterior. 

Uma vez que a empresa de contexto é uma organização certificada e familiarizada 

com o modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act), ou Ciclo de Deming, é de considerar a sua 

utilização para o controle e melhoria contínua de processos e produtos, auxiliando o  

planeamento de ações, a execução dessas mesmas ações, a sua verificação em 

conformidade com o plano previamente estabelecido, e as ações corretivas que se 

imponham face a problemas/desvios detetados (C. N. Johnson 2002, 120). 

Este é um ciclo muito útil para a resolução de problemas organizacionais, uma vez 

que se propõe a ajudar as organizações nas fases de diagnóstico, análise e reflexão dos 

problemas, possibilitando que a organização vá aprendendo com os seus próprios erros e 

identifique alternativas para o plano que tinha estabelecido inicialmente: 

• Planear: reconhecer uma oportunidade e planear a mudança (C. N. Johnson 2002, 

120). Nesta fase inicial, deve ser estabelecido um plano de ação, de acordo com 

duas etapas: numa primeira etapa, devem ser estabelecidas as metas, os objetivos 

e as estratégias que se querem atingir, com o intuito de se planear claramente o 

que será feito; numa segunda etapa, devem ser definidos os métodos que servirão 

de base para alcançar as metas e os objetivos delineados; 

• Executar: testar a mudança (C. N. Johnson 2002, 120). Nesta fase pretende-se 

que tudo o que foi planeado na fase anterior seja implementado e colocado em 

prática. Assim, esta execução divide-se em duas etapas: numa primeira etapa, é 

essencial que se proceda à formação das pessoas envolvidas em todo o processo 

organizacional, apelando à motivação e ao comprometimento no mesmo; numa 

segunda etapa, deve-se implementar o que foi planeado na primeira fase, sendo 

que, conforme se aplicam os planos estabelecidos deve-se proceder à recolha, 

análise e tratamento dos seus respetivos dados, uma vez que estes servem de 

suporte para a próxima fase do ciclo.  

• Verificar: rever o teste, analisar os resultados e identificar aprendizagens (C. N. 

Johnson 2002, 120). Nesta fase, deve-se proceder à verificação da performance 

do processo recorrendo, ou seja, à monitorização da realização das metas e 

objetivos planeados, já que é nesta fase que se vai identificar o problema e as suas 
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causas. Para tal, aos dados recolhidos na etapa anterior devem ser comparados 

com as metas e os objetivos planeados inicialmente; 

• Agir: agir com base nas aprendizagens verificadas na etapa anterior. Se a 

mudança foi bem-sucedida, deve-se incorporar as aprendizagens do teste. Se não, 

deve-se passar pelas fases do ciclo de novo, adaptando um plano diferente (C. N. 

Johnson 2002, 120). Nesta fase, podem-se assumir duas possibilidades: por um 

lado, se o plano proposto inicialmente atinge todas as metas e objetivos 

estabelecidos, este deve ser encarado como o padrão a ser seguido; por outro lado, 

se o plano inicial não atinge as metas e os objetivos estabelecidos, este deve ser 

reformulado, identificando-se as soluções e as alternativas a este.   

 

Neste pólo, importa, ainda, abordar o referente da Engenharia de Processos, que 

será aplicada neste projeto, uma vez que será necessário proceder-se à adequação de 

vários processos e procedimentos organizacionais. A reestruturação dos processos de 

negócio, como base na modelação de processos de negócio através da notação de BPMN 

(Business Process Modeling Notation), tem como intuito mapear e alinhar a GI e a Gestão 

de TI, de forma a conduzir a um aumento de produtividade organizacional. Para a 

modelação dos processos e procedimentos de negócio será utilizado o Bizagi Modeler, 

uma ferramenta baseada na notação de BPMN que permite modelar diagramas ou 

fluxogramas de uma forma simples e intuitiva. 

Ao nível dos Serviços de TI será utilizada a estrutura de serviços ITIL 

(Information Technology Infraestructure Library), um referente que apresenta as 

melhores práticas direcionadas para a Gestão de Serviços de TI, com o intuito de auxiliar 

as organizações a alcançarem os seus objetivos de negócio, através da correta utilização 

dos seus serviços de TI. 

Finalmente no pólo morfológico expõe-se todo o processo que permitiu a recolha 

e sistematização dos dados, devidamente comentados no pólo teórico e aferidos no pólo 

epistemológico, o que ilustra o peso interativo da investigação quadripolar (A. M. da Silva 

and Ribeiro 2009b, 295). Reflete-se sobre a eficácia das operações realizadas nos pólos 

anteriores, já que neste pólo é possível integrar os resultados do trabalho técnico realizado 

até então, e assume-se por inteiro a sua análise e avaliação, considerando as necessidades 

e oportunidades inicialmente identificadas, e que, no fundo, deverão corresponder aos 

resultados previstos para este projeto de dissertação.   
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2 - Revisão de Literatura e Estado da Arte 

 

2.1 - Gestão de Informação e suas variantes 

Em plena Era da informação as organizações são constantemente colocados 

perante desafios que, naturalmente, implicam a utilização de dispositivos tecnológicos, 

porém, pretende-se que estas tenham a capacidade de reequacionar as suas culturas, 

estruturas, modelos, processos e recursos para ultrapassarem esses desafios (A. M. da 

Silva and Pinto 2005, 2). 

Segundo Madeira (2002, 43), para as organizações, a capacidade de gerar, 

analisar, controlar e distribuir informação torna-se num fator essencial para a estratégia 

de negócio e para a sobrevivência das mesmas. De facto, é cada vez mais “evidente que 

a criação, aquisição, armazenamento, análise e utilização da informação formam a treliça 

que suporta o crescimento de uma organização” (Choo 2003, 57).   

É certo que a informação adquiriu um papel estratégico para os contextos 

organizacionais, na medida em que permite às organizações uma tomada de decisão 

consciencializada, como também a regulação das atividades desenvolvidas de acordo com 

o fluxo de informação (A. Pereira 2013, 43). 

Para Kirk (2002 citado por Choo et al. 2008, 798), o processo de utilização da 

informação não se restringe apenas à resolução de problemas ou à realização de tarefas, 

uma vez que esta utilização permite a construção de novos conhecimentos, modela as 

decisões a tomar e permite a permuta de ideias entre os colaboradores. 

Assim, na perspetiva da CI, o primeiro conceito a ter em atenção é o de 

Informação. Podemos definir Informação como um conjunto estruturado de 

representações mentais e emocionais passíveis de serem materializadas num determinado 

suporte e, portanto, comunicadas (A. M. da Silva 2006, 4). Por sua vez, Le Coadic (Le 

Coadic 1996, 5) apresenta a informação como “um conhecimento inscrito (gravado) sob 

a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual”.  
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2.1.1 - Gestão da Informação 

A partir da década de 1980, a GI passou a ser considerada como uma atividade 

essencial à atuação e ao desenvolvimento das organizações, sendo colocada a sua 

importância no mesmo patamar que as diversas áreas fulcrais para os trabalhos e 

processos organizacionais (T. E. da Silva and Tomaél 2007, 148).  

Toda a organização tem um fluxo de informação particular que se torna num 

importante objeto de estudo para a GI, onde esta se propõe “a mapeá-lo, identificando 

pessoas, fontes de informação, tecnologia utilizada, produtos e serviços, compondo esse 

conjunto estruturado de atividades relativas à forma como informação e conhecimento 

são obtidos, distribuídos e utilizados” (T. E. da Silva and Tomaél 2007, 148). 

Para se gerir a informação, é necessário que se lide e administre essa informação, 

encontrando soluções práticas e compreendendo um conjunto de atividades que passam 

pela produção, pelo tratamento, pelo registo, pela salvaguarda, pela comunicação e, 

finalmente, pelo uso dessa informação (A. M. da Silva and Ribeiro 2009a, 35). 

Cavalcante destaca que a GI se apresenta como a disciplina que se propõe a 

estipular as estratégias necessárias para a criação, aquisição, partilha e utilização de 

ativos, bem como se propõe a garantir que informação necessária está disponível no 

tempo e formato adequados (Cavalcante 2011, 45). 

Na literatura é apontado que um dos principais focos da GI é sustentar as políticas 

organizacionais, auxiliando os gestores na tomada de decisão e proporcionando a 

aprendizagem de acordo com os próprios interesses da organização, contribuindo para a 

construção do conhecimento organizacional (T. E. de L. R. Ferreira and Perucchi 2011, 

447). A GI deve estar sustentada em políticas organizacionais que proporcionem uma 

sintonia e o inter-relacionamento entre os diferentes setores da organização, para que se 

consigam antever quaisquer problemas que possam surgir (T. E. da Silva and Tomaél 

2007, 148). 

Choo (2003, 283) considera que, numa organização, o principal objetivo da GI é 

aproveitar os recursos de informação e as capacidades de informação dessa organização, 

com o intuito de a tornar mais adaptável à mudança do seu meio ambiente, 

proporcionando um ambiente de aprendizagem organizacional. 

Por sua vez, Wilson (1989, 204) explica a GI como a gestão eficaz dos recursos 

de informação, internos e externos, importantes para o desenvolvimento da organização, 
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através da aplicação adequada das tecnologias de informação.  Assim, com base nesta 

definição, pode-se afirmar que para a GI, hoje em dia não faz sentido separar os conceitos 

de tecnologia e informação (Wilson 1989, 204). 

Pretende-se que a GI acompanhe o desenvolvimento da organização, tendo em 

atenção não só o próprio contexto organizacional, como também “todo o ciclo de vida da 

informação desde o planeamento, à criação, fluxo, avaliação, classificação, até ao 

armazenamento, preservação e disponibilização” (Pinto 2005, 107). 

Segundo Choo et al. (2008 citado por Pereira 2013, 42-43), os processos de GI 

acarretam uma vantagem estratégica para qualquer organização, na medida em que 

permitem uma redução de custos, de incertezas e de riscos, agregando um valor não só 

aos produtos e serviços já existentes como também na introdução de novas informações 

à base de produtos e serviços.  

A GI proporciona, ainda, um suporte essencial para a tomada de decisão, apoiando 

de forma interativa a evolução da estrutura organizacional, cooperando na eficiência dos 

serviços de informação, aperfeiçoando os processos de comunicação e de recuperação da 

informação, promovendo uma estratégia de gestão fundamentada na inteligência 

competitiva (A. Pereira 2013, 43). 

Pinto (2013, 28) considera que a GI se deve preocupar com “a preservação e o 

acesso continuado à informação gerada ou mantida em meio digital, ou qualquer outro, 

garantindo, também, os requisitos de autenticidade, integridade, fidedignidade, 

inteligibilidade e usabilidade, que consolidarão o sistema de informação organizacional 

como um recurso estratégico de gestão e memória organizacional”. 

A GI pretende estimular a competitividade e os processos de modernização 

organizacional, habilitando os seus colaboradores na administração de tecnologias de 

informação, potenciando a qualidade e a segurança da informação organizacional 

(Marchiori 2002, 74). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação têm evoluído de forma rápida, 

tornando as organizações mais céleres e eficientes na hora da tomada de decisão, pelo que 

é impossível não as associar à GI. Assim, cada vez mais as organizações necessitam de 

recorrer a mecanismos que permitam a integração da informação resultante das suas 

atividades, e que salvaguardem devidamente o armazenamento dessa informação, 
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possibilitando a criação de memória organizacional que, quando utilizada, promoverá a 

aprendizagem organizacional (Santos 2015, 12). 

Em ambientes corporativos, a GI deve ter em consideração quer a informação 

proprietária quer as aplicações específicas de negócio, como, por exemplo, a GD e a 

Gestão de Conteúdos Empresariais (Romana 2016, 5).  

 

2.1.2 - Gestão de Conteúdos Empresariais 

Atualmente, em contexto organizacional, a maioria dos processos de negócio 

desenvolvidos necessitam e envolvem muita informação, principalmente informação não-

estruturada, como por exemplo: apresentações, esquemas, diagramas, entre outros (B. R. 

P. Pereira 2011, 7). Normalmente, este tipo de conteúdo precisa de ser partilhado e 

apresentado a vários intervenientes do processo, e até difundido por vários membros 

pertencentes à própria estrutura organizacional, já que a maioria dos documentos não é 

criada a partir do zero, sendo necessário a recolha do conteúdo já existente em toda a 

empresa (Casais 2010, 5). 

Segundo Elkins (2006, 4), em contexto organizacional, um dos grandes problemas 

verificados é o facto de os colaboradores terem muitas dificuldades a encontrar e a 

recuperar a informação pretendida. Assim, e visto que numa organização o volume de 

informação tende a aumentar de uma forma exponencial, será necessário adaptarem-se 

soluções que permitam a gestão e o controlo de toda a informação produzida (Romana 

2016, 6).  

Neste contexto, cada vez mais a Gestão de Conteúdos Empresariais (ECM – 

Entreprise Content Management) tem-se destacado como uma abordagem integrada para 

a GI, uma vez que se propõe auxiliar as organizações na criação, no armazenamento, na 

recuperação e na retenção dos seus processos organizacionais, bem como no inerente 

conteúdo. Isto é, recorrendo à ECM surge a possibilidade de estas organizações 

realizarem uma gestão integrada do ciclo de vida dos conteúdos, dos metadados 

organizados e das infraestruturas tecnológicas, com o intuito de estarem capacitadas para 

um acesso constante e seguro à informação precisa e necessária nos vários contextos 

organizacionais (Smith and Mckeen 2003, 647).  

De acordo com Blair (2004, 65), o conceito ECM foi um termo introduzido pela 

AIIM International no ano de 2001, sendo que deste então este tem sido fortemente 
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adotado, tanto por analistas e fornecedores como por utilizadores. A AIIM (2017) define 

ECM como “uma combinação dinâmica de estratégias, métodos e ferramentas utilizadas 

para capturar, gerir, armazenar, preservar e fornecer informações de suporte a processos 

organizacionais durante todo o seu ciclo de vida”. 

Por sua vez, Päivärinta and Munkvold (2005, 1) consideram que a ECM integra a 

gestão de informação (estruturada, semiestruturada e não estruturada), os programas 

estruturados, o conteúdo e os metadados, para promover a produção, o armazenamento, 

a publicação e a utilização dos conteúdos organizacionais. 

Cameron (2011, 2) apresenta uma definição muito sucinta para a ECM, ao 

considerar que esta mais não é do que a “gestão da informação em todas as suas formas 

em toda a organização”. 

A ECM, ao promover uma GI interativa, permite às organizações combinar as 

suas tecnologias de informação com as necessidades do seu negócio, promovendo a 

partilha de ideias e de conhecimento, e disponibilizando informações precisas para o 

processo de tomada de decisão (Cameron 2011, 4–5). 

Kampffmeyer (2006, 5) afirma que a nomenclatura ECM demonstra que uma 

organização não tem apenas a sua orientação voltada para a gestão de conteúdos exterior, 

mas que na sua atuação engloba toda a informação interna, estruturada ou não estruturada, 

necessária para a sua atuação. 

Smith and McKeen (2003, 647) asseguram que muitos fornecedores apontam o 

seu software como a solução para todos os problemas relacionados com a gestão dos 

conteúdos, contudo, o maior desafio para as organizações é desenvolver uma estratégia 

que garanta a integração da tecnologia com as boas práticas na GI, a fim de assegurar que 

esta está disponível sempre que necessária. 

Aliando a consultoria e a GI, as organizações encontram uma ferramenta muito 

importante na fase de diagnóstico e formulação de soluções para os seus conteúdos 

empresariais, tornando esta ferramenta numa fonte de cooperação e de oportunidade de 

negócio. Assim, através de uma aplicação sustentável e bem delineada, é possível 

conduzir as organizações a um desempenho mais elevado, simplificando e tornando mais 

intuitivos os seus processos de trabalho, melhorando o acesso à informação, e reduzindo 

consideravelmente não só o tempo desnecessário na procura de determinado conteúdo, 
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como também os gastos despendidos na gestão e na criação de novos conteúdos (Smith 

and Mckeen 2003, 649; Päivärinta and Munkvold 2005, 2; Elkins 2006, 4–7). 

 

2.1.2.1 - Ciclo de Gestão de Conteúdos 

De facto, como referido anteriormente, o próprio conceito de ECM remete para as 

suas componentes, já que na sua definição esta “abrange a totalidade das fases do ciclo 

de vida de conteúdo” (vom Brocke and Simons 2014, 10), fases essas que vão desde a 

criação à partilha de conteúdo. 

Na sua obra, vom Brocke and Simons (2014, 10–12) defendem que o ciclo de vida 

de conteúdo se encontra repartido pelos seguintes processos: criação e captura; 

armazenamento e recuperação; edição e entrega; preservação e eliminação. De acordo 

com os modelos propostos pela AIIM (2017) e por Kampffmeyern (2004, 7–19), temos 

cinco componentes nucleares para a análise do ciclo de ECM: captura, gestão, 

armazenamento, preservação e transmissão.  

O primeiro componente do ciclo de ECM, a Fase de Captura, envolve o conjunto 

de funcionalidades que engloba a captura e o processamento dos conteúdos decorrentes 

do processo de negócio das organizações, seja os conteúdos criados pela própria 

organização como também os conteúdos resultantes das interações efetuadas com os 

parceiros da mesma organização. Exige o processamento destes conteúdos através do 

processamento de documentos eletrónicos, através de processos de digitalização (para 

conteúdos em formato físico, papel por exemplo), e através do tratamento de imagens ou 

formulários de dados padronizados (AIIM 2017; Kampffmeyer 2004, 8–10; Tavares 

2013, 35–36). 

Por sua vez, a Fase de Gestão, envolve a gestão dos aspetos relacionados com o 

processamento, a organização e a utilização dos conteúdos empresariais. Nesta fase, as 

organizações têm ao seu dispor várias ferramentas e aplicações que lhes permitem gerir 

os conteúdos resultantes da fase de captura. Destas podem-se destacar, a GD, a Gestão de 

Conteúdos na Web e a Gestão de Processos de Negócio (AIIM 2017; Kampffmeyer 2004, 

10–13; Tavares 2013, 36–37). 

Posteriormente, a Fase de Armazenamento, aborda o armazenamento de 

conteúdos e, apesar da aparente similaridade, é distinta da componente de preservação. 

Nesta fase, as organizações ainda têm os conteúdos sobre avaliação, como o objetivo de 



 

18 

 

identificarem quais os documentos que são uteis manter e quais os que são indispensáveis 

e, como tal, devem ser eliminados. Em termos tecnológicos, este processo cinge-se de 

aplicações destinadas ao armazenamento de informação, como bases de dados, 

repositórios, entre outros (AIIM 2017; Kampffmeyer 2004, 14–16; Tavares 2013, 37). 

É na fase posterior, a Fase de Preservação, onde se encontram os conteúdos que 

anteriormente foram classificados como essenciais para o desenvolvimento do processo 

de negócio das organizações, e como tal devem permanecer em arquivo. Um aspeto muito 

importante nesta fase de preservação é a questão da segurança da informação e dos 

conteúdos. A digitalização dos conteúdos realizados na fase de captura torna-se uma 

excelente medida de segurança, por exemplo, em casos de duplicação de informação ou 

de desastres ambientais (incêndios, inundações, entre outros). Pode-se destacar ainda, o 

apoio dado na implementação de mecanismo de segurança que protegem o conteúdo 

contra a utilização indevida e contra o acesso não autorizado (por exemplo, um 

colaborador pode não ter autorização para aceder a documentos da área financeira da 

organização em que se encontra inserido) (AIIM 2017; Kampffmeyer 2004, 16–17; 

Tavares 2013, 37). 

Por fim, a Fase de Transmissão é essencial para o desenvolvimento do processo 

de negócio das organizações, uma vez que frequentemente estas trabalham sobre 

informação e conteúdos produzidos anteriormente. As tecnologias ECM permitem a 

partilha de informação e conteúdo existentes no arquivo da organização, informação essa 

que foi processada nas anteriores componentes abordadas (AIIM 2017; Kampffmeyer 

2004, 17; Tavares 2013, 37). 



 

19 

 

 

Ilustração 2: Comparação das fases do ciclo ECM com o ciclo de GI 

Fonte: Tavares 2013, 39  

 

2.1.2.2 - Estruturas de Classificação 

Como vimos anteriormente, o próprio ciclo ECM engloba a organização e 

representação da informação, através das fases de gestão e de armazenamento de 

conteúdo.  

A abordagem ECM remete a organização e a representação da informação e do 

conhecimento para as estruturas, ou esquemas, de classificação. Estas “devem ser capazes 

de organizar os vários conceitos que se pretende representar, sempre numa perspetiva que 

privilegie a compreensão lógica e a utilidade e usabilidade da estrutura no contexto 

específico para o qual foi criada” (Tavares 2013, 52). Segundo Paulino (2008, 6), as 

estruturas de classificação permitem o agrupamento de recursos relacionados.  

De acordo com Tavares (2013, 52), as estruturas hierárquicas e as estruturas em 

árvore surgem como os modelos estruturais de classificação mais tradicionais. Assim, 

temos (Tavares 2013, 52–54; Paulino 2008, 6–10): 

• Hierarquias: as hierarquias são as estruturas mais usuais na organização 

e na representação do conhecimento, uma vez que estas permitem 

organizar entidades pelo seu nível hierárquico, através de relações 
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definidas por regras especificas de divisão e subdivisão. Assim, a 

organização nestas baseia-se na divisão de um todo nas suas partes (em 

classes e subclasses), pelo que são muito úteis em casos onde as entidades 

se encontram bem definidas e possuem classes com limites bem 

estabelecidos. Porém, ao apenas possibilitar a visão de um domínio 

segundo um ponto de vista (relações do tipo “é um”) torna-se insuficiente 

na representação de diferentes perspetivas sobre um mesmo conceito.  

• Árvores: as estruturas em árvore são muito semelhantes com as 

hierarquias, contudo não recorrem à relação “é um”, o que faz com que as 

árvores não assumam as regras de herança de caraterísticas. Assim sendo, 

tal como no caso das hierarquias, estas apresentam uma estrutura que se 

divide em classes e subclasses, onde cada objeto de classificação é 

elemento de uma classe. Ao não assumir as regras de herança de 

caraterísticas, as árvores permitem a organização de classes através de 

relações sistemáticas (relações do tipo “é uma parte de”). Tal como as 

hierarquias, as árvores apenas conseguem representar um único ponto de 

vista no domínio. 

 

No que diz respeito às estruturas de classificação, surge uma abordagem diferente 

dos modelos estruturais acima mencionados: a Classificação Facetada. Segundo Paulino 

(2008, 12), “a análise facetada não é uma estrutura de representação, mas uma abordagem 

para o processo de classificação”. 

A classificação facetada possibilita a representação de um mesmo conceito em 

vários pontos de vista (facetas), presumindo que qualquer domínio é dinâmico podendo 

ser visto de diferentes formas e por diferentes perspetivas. Assim, cada faceta funciona 

como uma categoria, tal com uma classe numa estrutura não-facetada (hierarquia ou 

árvore), onde os conteúdos são classificados de acordo com as características da faceta 

correspondente (Tavares 2013, 54).  

De acordo com Paulino (2008, 13), o principal estímulo desta abordagem é 

garantir classificações flexíveis que se adaptam a novos fenómenos, permitindo que 

qualquer entidade complexa possa ser encarada a partir de um determinado número de 

perspetivas (facetas). 
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2.1.3 - Gestão Documental 

A GD tornou-se num tema comum em praticamente todas as organizações, tendo 

surgido da adaptação europeia à área dos records managers (gestor de documentos, gestor 

de informação) (A. Pereira 2013, 47).  

Segundo a NP 4438-1:2005, a tradução portuguesa da ISO 15489-1:2001, 

compreende-se a Gestão de Documentos de Arquivo (do inglês Records Management), 

como o “campo da gestão responsável por um controlo eficiente e sistemático da 

produção, receção, manutenção, utilização e destino dos documentos de arquivo, 

incluindo os processos para constituir e manter prova e informação sobre atividades e 

transações” (Instituto Português da Qualidade 2005, 10). A definição de documento 

apresentada nesta norma, é a de “informação registada ou objeto que pode ser tratado 

como uma unidade” (Instituto Português da Qualidade 2005, 9). Por sua vez, conceito de 

Documento de Arquivo é entendido como o “documento produzido, recebido e mantido 

a título probatório e informativo por uma organização ou pessoa, no cumprimento das 

suas obrigações legais ou na condução das suas atividades” (Instituto Português da 

Qualidade 2005, 9).  

Want (2009 citado por Pereira 2013, 49) aborda a GD como “a gestão 

informatizada de documentos eletrónicos e em papel, formando uma solução de workflow 

que tem a capacidade de capturar documentos em papel através da digitalização, um 

sistema de base de dados para organizar documentos armazenados, e que possibilita o 

arquivo e a pesquisa”. 

Na verdade, a GD prolifera graças aos avanços tecnológicos que obrigaram as 

organizações a adaptarem-se a novos contextos, onde a escrita e os seus suportes 

associados, as formas de materialização e a comunicação da informação se confrontam 

com a evolução dos meios digitais. Este novo meio digital, alterou drasticamente a 

dimensão física dos acervos, já que originou novos comportamentos na produção, no 

armazenamento, na gestão, na transmissão e na reprodução de informação em todo o seu 

ciclo de vida, sem qualquer limitação a nível físico ou espacial (Pinto 2013, 10).  

Para corresponder às necessidades informacionais sentidas no seio das 

organizações, foi necessário proceder-se à digitalização/desmaterialização da informação 

que se encontrava em suporte físico, promovendo a sua desmaterialização (Pinto 2013, 

12), emergindo, por outro lado, cada vez mais dificuldades em determinar que informação 
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devem preservar e que informação devem eliminar, tornando-se essencial que o controle 

ocorresse logo desde a fase de produção (A. Pereira 2013, 48). 

Pinto (2013, 1–2) considera que o objetivo da GD é “controlar a produção, 

armazenamento e avaliação/seleção dos “records”, entendidos estes como os documentos 

produzidos e recebidos por uma organização, pública ou privada, no decurso da sua 

atividade/negócio e por ela retidos/conservados como evidência das referidas atividades, 

bem como dos seus processos e transações”.  

Ao recorrer à GD as organizações podem desenvolver políticas, estratégias e 

procedimentos que as auxiliarão num grande número de tarefas, tais como: utilização de 

meios de autenticação eletrónica (por exemplo, a assinatura eletrónica); a gestão de 

processos e de ferramentas de workflow; a gestão de emails e de conteúdos fazendo a 

ligação com a gestão de arquivo; a gestão da segurança da informação; entre outros (Pinto 

2013, 6–7).  

A análise destas perspetivas acaba por evidenciar que a solução não está na 

variante a adotar, ou em optar pela variante correta, mas na capacidade de holisticamente 

e de forma integrada prover à sua efetiva implementação.  

Pinto propõe uma definição de GI que atende ao “estudo, conceção, 

implementação e desenvolvimento dos processos e serviços inerentes ao fluxo 

infocomunicacional, permitindo a construção de modelos de operacionalização de 

máxima eficiência e rentabilização” (Pinto 2015, 547). 

 

2.2 - Gestão de Tecnologias de Informação 

2.2.1 - Os Sistemas de Informação e as Tecnologias de Informação 

Como já foi abordado anteriormente, atualmente, todas as organizações possuem 

diversos tipos de informação, sendo que, para alcançarem alguma vantagem competitiva, 

devem assegurar a agregação de valor no acesso, tratamento, utilização e disseminação 

da informação (Cândido and Araújo 2003, 39). 

Esta crescente necessidade de se utilizar a informação conduz as organizações à 

planificação de Sistemas de Informação (SI), que combinam a informação, os 

procedimentos, as pessoas e as TI, de modo a conseguirem alcançar os objetivos 

estabelecidos (Madeira 2002, 43). Portanto, a infraestrutura tecnológica atua como uma 



 

23 

 

ferramenta estratégica que conduz a organização a uma mudança, aliando as novas 

metodologias com as TI (Minnemann 2017).  

Entende-se por TI “o conjunto de hardware e software que desempenha uma ou 

mais tarefas de processamento das informações do SI, tal como coletar, transmitir, 

estocar, recuperar, manipular e exibir dados” (Campos Filho 1994, 36). 

Para Laurindo et al. (2001, 161), a TI inclui os SI, a utilização de hardware e 

software, as comunicações e os recursos multimédia utilizados pelas organizações para 

fornecerem dados, informações e conhecimento. Contudo, para Campos Filho (1994, 36) 

só faz só faz sentido abordar a TI se esta for encarada como um dos componentes do SI. 

 

Ilustração 3: Elementos e componentes de um Sistema de Informação 

Fonte: Campos Filho 1994, 34 

 

Conforme demonstrado na Ilustração 3, a informação, os recursos humanos e as 

TI interagem com o foco do SI, com as práticas de trabalho, de acordo com os objetivos 

estabelecidos pela organização. É de realçar que, num SI, o foco são as práticas de 

trabalho e não as TI (Campos Filho 1994, 34).  

 Nos atuais contextos organizacionais, há uma necessidade emergente de tornar as 

organizações cada vez mais competitivas, através da utilização intensiva de novas 

tecnologias e de processos de inovação, e as exigências dos clientes, tanto em preço como 

em qualidade, são cada vez mais sofisticadas (Cândido and Araújo 2003, 38). Assim, as 

organizações precisam de ajustar os seus contextos, adotando “novas tecnologias de 

gestão e de informação capazes de gerar diferenciais competitivos tanto nas suas 

operações quanto nos seus processos de formulação e viabilização das suas estratégias” 

(Cândido and Araújo 2003, 39).  
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De facto, cada vez mais, em contexto organizacional, as TI deixam de ser 

encaradas como meros recursos administrativos para passarem a ser encaradas como um 

recurso estratégico que conduz ao sucesso do negócio organizacional, acarretando uma 

vantagem competitiva por permitirem aliar as operações de negócio com as estratégias 

organizacionais (Laurindo et al. 2001, 161).  

  Contudo, muitas organizações têm dificuldades em coordenar as suas estratégias 

organizacionais com as TI, tornando toda a implementação num processo dinâmico e 

contínuo, não conseguindo retirar qualquer retorno com a utilização destas. Porém, as 

organizações bem-sucedidas, potenciam as capacidades oferecidas pelas TI para suportar 

as suas estruturas e processos de negócio, obtendo uma forte vantagem competitiva no 

mercado (Henderson and Venkatraman 1990, 5). 

De acordo com Laurindo et al. (2001, 161), para que as organizações que recorrem 

às TI consigam ser bem sucedidas, estas não podem apenas ter em consideração o 

hardware e o software utilizado, mas têm de procurar uma metodologia que lhes permita 

alinhar as TI com as estratégias, as estruturas e as caraterísticas das próprias organizações.  

Posto isto, é certo que nos atuais contextos de negócio requer-se que as 

organizações sejam cada vez mais flexíveis e adaptáveis, sendo que, por conseguinte, as 

suas estratégias, estruturas, e processos também necessitam de ser reestruturados. Assim, 

as TI funcionam como um instrumento de suporte à implementação dos novos modelos e 

das novas abordagens de gestão, promovendo e facilitando a partilha de informação e de 

conhecimento coletivo, bem como a comunicação organizacional (Cândido and Araújo 

2003, 40). 

As TI assumem-se como instrumentos fundamentais na composição de sistemas 

de informação integrados, pelo que atualmente assistimos a uma grande convergência 

entre os SI e as TI (Madeira 2002, 43). Assim, os SI e as TI devem ser tidos em 

consideração no processo de formulação estratégica do negócio, sempre numa perspetiva 

de estes poderem contribuir, seguramente, para uma melhor performance organizacional 

(Minnemann 2017). 

Numa perspetiva CI, A. M. da Silva (2006, 7) considera que um SI “é constituído 

pelos diferentes tipos de informação registada ou não externamente ao sujeito (o que cada 

pessoa possui em sua memória é informação do sistema), não importa qual o suporte 



 

25 

 

(material e tecnológico), de acordo com uma estrutura (entidade produtora/recetora) 

prolongada pela ação na linha do tempo”. 

Assim, aliado ao conceito de SI, acresce a definição de Sistema Tecnológico de 

Informação, que é assumido como um “suporte tecnológico especial, cuja informação 

processada, recolhida, acumulada e transmissível constitui parte integrante e dinâmica do 

SI propriamente dito” (DeltCI 2017). 

  

2.2.2 - Arquiteturas Empresariais 

Como vimos anteriormente, as TI tornaram-se num elemento indispensável para 

qualquer tipo de organização, contudo, estas por si só, não têm qualquer tipo de 

capacidade de gerar lucros para uma organização. Assim, para que sejam rentáveis, é 

necessário que estas se alinhem com os processos de negócio das respetivas organizações 

(A. J. da Rosa and Oliveira 2015, 15). 

De acordo com Cardoso (2014, 23–24), o conceito de Arquitetura Empresarial 

(AE) surgiu no ano de 1987, quando John Zachman publicou um artigo no IBM Systems 

Jornal, intitulado de “A Framework for Information Systems Architecture”1, onde 

apontava algumas diretrizes para auxiliar as organizações a gerir as complexidades dos 

sistemas cada vez mais distribuídos, bem como apontava a construção de AE para 

dirigirem todo o conhecimento organizacional.   

De facto, em contextos organizacionais, as arquiteturas tiveram uma proliferação 

mais acentuada quando as organizações começaram a consciencializarem-se que, face às 

necessidades sentidas com as TI, precisavam de uma ferramenta que permitisse obter uma 

visão global sobre a existência, a localização, o papel e os relacionamentos dos seus 

diversos recursos (L. A. da S. Rodrigues 2014, 13–14). 

Segundo L. A. da S. Rodrigues (2014, 14), uma arquitetura tem como finalidade 

demonstrar de que forma “os componentes de uma realidade se enquadram 

conjuntamente, acomodando as diferenças e estabelecendo os interfaces adequados entre 

si quando possível, de modo a construir soluções conforme a exigência dos problemas”. 

                                                           
 

1 Zachman, John A. 1987. “A Framework for Information Systems Architecture.” IBM Systems 

Jornal 26 (3): 276–92 
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O mesmo autor acrescenta, ainda, que a possibilidade de se integrarem os componentes e 

as representações criadas em função de diferentes perspetivas, proporciona às arquiteturas 

uma visão global sobre o que vai ser construído e gerido (L. A. da S. Rodrigues 2000, 

46). 

De uma forma muito sucinta, Zachman (2008) considera que uma organização 

deve apostar na delineação de uma AE já que esta será determinante para a sua 

sobrevivência na atual Era da Informação. 

O conceito de AE surge, assim, para “capturar a visão completa do sistema 

empresarial em todas as suas dimensões e complexidades … atuando como uma força de 

integração entre os aspetos de planeamento do negócio, aspetos de operação do negócio 

e aspetos tecnológicos” (Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés 2010, 109). 

A AE é encarada como um “um conjunto de princípios, métodos e modelos usado 

no desenho e concretização de uma estrutura organizacional empresarial, processos de 

negócio, sistemas de informação e infraestrutura” (Lankhorst 2009, 3). 

Segundo Lapalme (2012, 38), as AE permitem executar e trabalhar a estratégia 

global de uma organização a fim de alcançar uma vantagem competitiva, alinhando em 

conformidade as estratégias de negócios e as TI, de forma a que os recursos de TI 

adequados sejam desenvolvidos para suportar as atuais e as futuras necessidades do 

negócio. 

Por sua vez, Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés (2010, 103) 

consideram que uma AE é uma abordagem holística que permite gerir uma organização 

ao adotar uma visão integral sobre os processos de negócio, sobre os sistemas de 

informação, sobre os dados e informações, e sobre as infraestruturas tecnológicas. 

Assim sendo, as AE integram os processos de negócio, as tecnologias e os 

sistemas de informação, de forma a se conciliar da melhor maneira possível a Gestão 

Corporativa e a Gestão da TI. Desta forma, alcança-se uma vantagem competitiva que 

permite satisfazer os clientes, controlar o ciclo de vida dos processos, gerir recursos, 

planear a distribuição de tarefas entre os colaboradores e estimar os custos, facilitando, 

sobretudo, o sucesso do negócio (A. J. da Rosa and Oliveira 2015, 17–18). 

As AE têm evoluído para corresponder aos crescentes problemas que se têm 

verificado na Gestão da TI: por um lado, um dos problemas prende-se com a capacidade 

de gerir a crescente complexidade tecnológica dos sistemas de informação presentes nas 
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organizações: por outro lado, é cada vez mais difícil os sistemas de informação gerarem 

um valor real para as organizações (Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés 

2010, 103).   

Pode-se, pois, afirmar que cada vez mais as AE se tornaram numa componente 

crítica para os planos de Gestão de TI em contexto organizacional, fornecendo as 

estruturas e documentação necessárias para a descrição dos processos de negócio, dos 

fluxos de informação, das TI e da própria gestão organizacional (Cardoso 2014, 25). 

Segundo Sessions (2007), não existe nenhuma metodologia de AE que seja 

realmente completa a todos os níveis, sendo que uma pode apresentar muitos pontos fortes 

numa determinada área, e noutra área distinta apresentar bastantes fraquezas.  

De acordo com Cardoso (2014, 26), as AE “estabelecem uma descrição de 

arquitetura, na qual são representadas através de distintas perspetivas que correspondem 

a vistas ou componentes que servem como instrumentos de apoio das operações de 

negócio”. Assim sendo, surgem as seguintes perspetivas/domínios: a Arquitetura de 

Negócio (AN), a Arquitetura de Informação (AI), a Arquitetura de Sistemas de 

Informação (ASI) e a Arquitetura Tecnológica (AT). 

 

 

Ilustração 4: Domínios da Arquitetura Empresarial 

Fonte: Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés 2010, 108 

 

2.2.2.1 - Arquitetura de Negócio 

Segundo Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés (2010, 108), a AN 

encarrega-se por descrever: a estrutura organizacional; os processos de negócio; os 

sistemas de planeamento e controlo, os mecanismos de governação e administração de 

políticas; e os procedimentos do ambiente empresarial. Assim sendo, nesta perspetiva da 
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AE, a partir dos esforços e dos resultados ocorridos nas restantes perspetivas, é possível 

a reflexão sobre o valor dos negócios obtidos. 

Por sua vez, A. J. da Rosa and Oliveira (2015, 22) consideram que uma AN, por 

um lado, permite detalhar as necessidades organizacionais, no que diz respeito aos 

processos de negócio, de forma a que se alcancem as metas estratégicas pretendidas. Por 

outro lado, esta permite transmitir e comparar o desempenho operacional de uma 

organização, com base nos resultados obtidos sobre a comparação de desempenhos entre 

a situação atual e a arquitetura pretendida (A. J. da Rosa and Oliveira 2015, 22).  

Pode-se considerar que uma organização que aposte numa NA proporciona a 

delineação de um modelo de arquitetura que potencia a otimização de processos de 

negócio, tendo como principal objetivo o alinhamento entre as estratégias de negócio e o 

contexto corporativo da própria organização (Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata 

Cortés 2010, 108).  

 

2.2.2.2 - Arquitetura de Informação 

De acordo com Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés (2010, 108–

9), a perspetiva da AI: descreve os ativos lógicos e físicos dos dados como um ativo da 

organização; possibilita a gestão dos recursos de informação, demonstrando como estes 

recursos são utilizados e partilhados pela organização; considera a informação como um 

motor fundamental para o bom funcionamento da organização; representa o fluxo e a 

modelação da informação de forma transversal para toda a organização.  

Os autores consideram, ainda, que o principal objetivo da AI é inventariar e 

estruturar todas as fontes e tipos de informação que existem numa organização, de modo 

a que esta disponha de repositórios únicos que garantam a qualidade dos dados e 

informações que a organização possui, que mais tarde serão essenciais para suportar os 

processos de negócio e de tomada de decisão da própria organização (Arango Serna, 

Londoño Salazar, and Zapata Cortés 2010, 109). 
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2.2.2.3 - Arquitetura de Sistemas de Informação 

De acordo com Tait, Pacheco, and Abreu (1999, 56), a ASI é vista como um 

conjunto de elementos cuja sua finalidade é mapear os elementos organizacionais 

envolvidos no processo de desenvolvimento e/ou implementação de um SI. 

Por sua vez, Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés (2010, 109) 

consideram que a ASI incorpora as soluções aplicativas que sustentam o negócio, 

baseadas nas capacidades funcionais solicitadas e nas estratégias de tecnologia definidas, 

como também permite identificar os componentes e os serviços que respondem às 

necessidades das áreas do negócio. A ASI define o tipo de aplicações que é relevante para 

a organização e o que estas aplicações precisam para gerir os dados e apresentar as 

informações. 

 

2.2.2.4 - Arquitetura Tecnológica 

Por fim, a perspetiva da AT possibilita a definição de uma estratégia e de uma 

arquitetura sobre a infraestrutura de TI, uma estrutura tecnológica sobre as plataformas 

computacionais e as bases de dados que suportam as várias soluções do negócio, bem 

como de mecanismos de armazenamento de dados e informações e de serviços integrados 

de tecnologia (Arango Serna, Londoño Salazar, and Zapata Cortés 2010, 109). 

 

2.2.3 - Gestão de Recursos de TI 

Na maioria das organizações, a proliferação das tecnologias cria uma de 

dependência significativa, na medida em que estas cada vez mais se suportam nas TI para 

alcançarem um bom desempenho organizacional (Sisco 2015, 7). 

 Os ativos / recursos de TI, apesar de no passado não serem encarados como 

elementos importantes para os contextos organizacionais, hoje em dia, surgem como 

elementos fulcrais para as missões das organizações, pelo que estas devem procurar 

administrá-los de acordo com as suas estratégias de negócio (Côrtes 2005, 23).  

Segundo Rouse (2008), um Ativo de TI é qualquer informação, sistema ou 

hardware pertencente a uma organização, e que seja utilizado por esta no decurso das 

suas atividades. 
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Assim, a gestão destes recursos deve ser encarada como uma peça fundamental 

para os processos de mudança a que as organizações estão sujeitas, permitindo-lhes 

reduzir custos e aumentar a eficiência do trabalho a realizar (Côrtes 2005, 23). 

 De acordo com Mohan (2013, 2), a Gestão de Ativos TI (em inglês IT Asset 

Management – ITAM), é o conjunto de práticas de negócios que agregam funções 

financeiras, contratuais e de inventário, para suportar a gestão do ciclo de vida dos ativos, 

e que auxilia na tomada de decisões estratégicas sobre a envolvente das TI.  

Por sua vez, Sisco (2015, 8), de uma forma muito sucinta, define a Gestão de 

Ativos TI como o conjunto de práticas que permite organizar, monitorizar e suportar os 

Ativos TI de uma organização. 

A Gestão de Ativos TI permite maximizar o valor de utilização destes ativos, 

fornecendo os recursos necessários para que uma organização saiba quais as 

infraestruturas de TI que possui, como por exemplo: que sistemas e equipamentos existem 

na organização; onde se encontram os componentes; como é que eles estão a ser 

utilizados; quanto custa a sua manutenção; de que forma eles afetam os serviços de TI e 

o negócio organizacional; entre outros (Mohan 2013, 2). 

De facto, segundo Sisco (2015, 8), existem duas fortes razões que justificam a 

necessidade das organizações quantificarem os seus Ativos TI: por um lado, numa 

perspetiva de suporte, é essencial que estas saibam realmente que recursos têm, onde eles 

se encontram e que configurações apresentam; por outro lado, numa perspetiva de 

avaliação, uma organização necessita saber  quando custa a manutenção e a substituição 

dos seus Ativos TI.  

Através da Gestão de Ativos TI, é possível estabelecer um repositório de ativos 

que contabiliza todo o inventário de hardware e software organizacional. Para tal, é 

necessário realizar um levantamento dos recursos existentes na infraestrutura tecnológica 

da organização, capturando todos os detalhes de cada ativo, como a sua tipologia, a sua 

marca, a sua especificação, entre outros. Deve-se, ainda, realizar um acompanhamento 

aos Ativos de TI, monitorizando a sua constante localização e rastreando quais os 

utilizadores que necessitam de determinado ativo para o exercício das suas funções. Outro 

fator a ter em consideração, é a gestão do ciclo de vida dos Ativos de TI, desde a sua fase 

inicial de compra ou requisição até à sua fase de eliminação ou expiração (Mohan 2013, 

2–3).  
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2.3 - Gestão de Processos e Serviços de TI 

Nos contextos organizacionais, há uma grande necessidade em se controlar os 

processos de TI uma vez que estes afetam qualitativamente o fornecimento do serviço 

prestado por uma organização (J. G. da C. Esteves 2007, 17). Normalmente, há um grande 

desajuste entre os processos e os serviços TI, e esta desintegração origina sérios 

problemas na gestão e no atendimento das necessidades sentidas pelos utilizadores 

(Bridge Consulting 2011, 2). 

Posto isto, torna-se imperativa a distinção destes dois conceitos. Assim, de acordo 

com Gonçalves (2010, 21), quando se aplica o conceito de processo a uma organização, 

estamos a referir-nos a um processo organizacional ou de negócio, pelo que estes devem 

ser vistos como um conjunto de atividades que pretende atingir um determinado objetivo. 

Segundo a AXELOS (2011, 43), um processo, enquanto conjunto de atividades, 

requer a transformação de determinados inputs em outputs. Sempre que possível, as 

organizações devem proceder à documentação (ou seja, delinear as responsabilidades, as 

ferramentas, os controlos, entre outros fatores) dos processos que permitem entregar, de 

maneira confiável, o resultado esperado e, caso seja necessário, devem, ainda, proceder à 

definição de políticas, normas, orientações ou instruções de trabalho que suportem os 

processos implementados (AXELOS 2011, 43). 

Por sua vez, podemos definir serviço como um meio de fornecer valor a um 

cliente, facilitando os resultados que este cliente almeja alcançar, sendo que, ao se facilitar 

este resultado, o cliente não terá de arcar com a propriedade de determinados custos e 

riscos específicos (AXELOS 2011, 51). 

Fagury (2010, 1), considera um serviço de TI como “um meio para entregar valor 

aos clientes, propiciando os resultados desejados, sem que tais clientes/áreas de negócio 

precisem assumir custos e riscos específicos/inerentes às TI”. 

Para a OGC (2007, 5), não é muito relevante a forma como as organizações 

definem um serviço, visto que cada organização pode apresentar uma noção diferente de 

serviço, porém, todas elas têm um ponto em comum: encaram um serviço como um meio 

de fornecer valor. 

As TI surgem nos contextos organizacionais com o intuito de melhorar e otimizar 

a prestação dos serviços prestados pelas organizações, sendo que, atualmente, a maioria 
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destas atingiu um patamar de dependência muito elevado face às TI, pelo que se 

pretendem que as TI se adaptem e tentem corresponder aos desafios que vão surgindo 

(Ceita 2012, 10). 

 

 

Ilustração 5: Relação entre Processos e Serviços 

Fonte: Bridge Consulting 2011, 2 

 

A gestão de serviços de TI (em inglês IT Service Management – ITSM) é baseada 

em processos (J. G. da C. Esteves 2007, 19), pelo que é necessário proceder-se a uma 

gestão efetiva destes processos, com o intuito de melhorar os processos estipulados e 

alinhá-los às TI e ao negócio organizacional, de forma a que se aumente o desempenho e 

se atinjam os objetivos pretendidos (Bridge Consulting 2011, 2). 

Tal como são geridos todos os outros serviços importantes para a atuação de uma 

organização, as TI também devem ser geridas de acordo com procedimentos e políticas 

especializadas de forma a sustentar a sua relevância de serviço, bem como para se atingir 

os objetivos estratégicos estabelecidos pela organização (R. A. S. Esteves 2012, 1). 

Tradicionalmente as organizações apenas tinham a sua atenção voltada para o 

desenvolvimento das TI, contudo, atualmente, são cada vez mais as organizações que se 

preocupam com a Gestão de Serviços TI (Espregueira 2008, 4). Este autor exemplifica 

que, para que uma determinada aplicação contribua para a realização dos objetivos 

organizacionais, é necessário que o sistema esteja disponível para os seus utilizadores, e, 

caso seja necessária alguma alteração à sua especificação, esta deve ser suportada pelo 

grupo de manutenção ou operações.  
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Segundo Rouse (2016), a Gestão de Serviços de TI pretende funcionar como uma 

abordagem que permite projetar, gerir e melhorar a forma como as TI são utilizadas dentro 

de uma organização, sendo que o principal objetivo desta abordagem é assegurar a coesão 

entre os processos, as pessoas e a tecnologia, para que a organização possa atingir os seus 

objetivos de negócio. 

A Gestão de Serviços de TI “visa alocar adequadamente os recursos disponíveis e 

gerenciá-los de forma integrada, fazendo com que a qualidade do conjunto seja percebida 

pelos seus clientes e utilizadores, evitando-se a ocorrência de problemas na entrega e na 

operação dos serviços de TI” (Cestari Filho 2012, 1). 

Existem diversas ferramentas e frameworks que se propõem criar metodologias 

que permitem organizar e a oferecer os serviços de TI, tais como: COBIT (Control 

Objectives for Information Technologies), ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library), entre outros. 

 

2.3.1 - A abordagem ITIL 

O ITIL é um framework que apresenta as melhores práticas direcionadas para a 

Gestão de Serviços de TI, com o intuito de auxiliar as organizações a alcançarem os seus 

objetivos de negócio, através da correta utilização dos seus serviços de TI. O ITIL foi 

desenvolvido pelo governo britânico no final dos anos 80, para corresponder às 

necessidades que este possuía na organização dos seus processos na área de TI, bem como 

para corresponder à falta de informação, existente na altura, de como controlar os SI após 

a sua implementação (Sousa 2013, 7). 

O principal objetivo do ITIL é gerir as organizações de TI, “apresentando um 

conjunto compreensivo de processos e procedimentos de gestão, organizados em 

disciplinas, a partir dos quais uma organização pode fazer a sua gestão tática e operacional 

para alcançar um alinhamento estratégico com os negócios” (Miranda 2006, 4–5). 

Na sua primeira versão, a ITIL v1, a ITIL era composta por cerca de quarenta 

livros, facto que originou a designação de biblioteca ITIL. Contudo, em 2002, numa 

segunda versão, a ITIL sofreu uma reformulação total, passando a reunir as boas práticas 

em oito volumes: Suporte aos Serviços (Service Support), Entrega de Serviços (Service 

Delivery), Planeamento e Implementação (Planning and Implementation), Gestão de 

Aplicações (Applications Management), Gestão da Segurança (Security Management), 
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Tecnologias de Informação e Comunicação (Information and Communication 

Technology), Gestão da Infraestrutura de TI e de Comunicações (Infrastructure 

Management), Perspetiva do Negócio (Business Perspective) e Gestão de Ativos de 

Software (Software Asset Management) (Cestari Filho 2012, 4).  

 

Ilustração 6: Planificação da estrutura de serviços ITIL v2 

Fonte: Espregueira 2008, 5 

 

2.3.2 - Estrutura de serviços ITIL 

Atualmente, as melhores práticas da ITIL estão detalhadas em cinco volumes que 

mapeiam todo o ciclo de vida dos serviços, cobrindo todos os aspetos envolvidos, desde 

a identificação das necessidades dos clientes e dos requisitos de TI, até à fase de 

monitoramento e melhoria do serviço.  

Assim, a ITIL v3 apresenta a seguinte estrutura: Estratégia do Serviço (Service 

Strategy), Desenho do Serviço (Service Design), Transição do Serviço (Service 

Transition), Operação do Serviço (Service Operation) e Melhoria Contínua do Serviço 

(Continual Service Improvement) (Cestari Filho 2012; OGC 2007, 9–13; AXELOS 2011, 

33). 
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Ilustração 7: Ciclo de Vida dos Serviços, de acordo com a ITIL v3  

Fonte: Filho 2012, 5 

 

2.3.2.1 - Estratégia do Serviço 

A fase da Estratégia do Serviço é o núcleo central de todo o ciclo de vida do 

serviço, uma vez que fornece orientações às organizações sobre como estas devem 

abordar a Gestão de Serviços, de forma a alcançarem um ativo estratégico (OGC 2007, 

11). Para tal, este volume apresenta indicações que permitem definir a posição, os planos 

e os padrões que essas organizações, enquanto provedores de serviços, necessitam 

executar para alcançar os resultados previstos para os seus negócios (AXELOS 2011, 57). 

O volume da Estratégia do Serviço fornece orientações sobre como considerar os 

conceitos de ITSM, não somente como uma capacidade organizacional no fornecimento, 

na gestão e na operação dos serviços de TI, mas também como um ativo estratégico para 

as organizações (Suhairi and Gaol 2013, 521–22). 

Nesta fase inicial, as orientações fornecidas são uteis para as organizações 

definirem os seus objetivos e as expetativas que querem corresponder, bem como para 

estas se assegurarem sobre os custos e os riscos associados aos serviços que oferecem, 

tendo sempre o intuito de incentivar as organizações a pensar mais nos motivos por que 

devem fazer algo, em vez de se preocuparem tanto em como o vão fazer (OGC 2007, 11). 

Segundo Fagury (2010, 3–4), a fase da Estratégia do Serviço deve providenciar o 

desenvolvimento de estratégias e de modelos organizacionais baseados em serviços, 

envolvendo os seguintes aspetos: 

• quais os serviços que devem ser oferecidos, e a que clientes; 
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• como criar valor para os clientes; 

• como demonstrar aos clientes o valor criado; 

• como desenvolver planos de negócio de forma a possuir as capacidades e 

os recursos necessários para a oferta do serviço; 

• como otimizar a alocação de recursos; 

• como medir o desempenho dos serviços. 

 

Neste volume, os tópicos abordados passam pelo desenvolvimento de quatro 

processos relacionados com a Estratégia do Serviço: definição da estratégia, gestão da 

procura, gestão do portfólio de serviços e gestão financeira de TI (J. M. da C. Rodrigues 

2011, 18). Contudo, a maioria dos processos associados à Estratégia do Serviço tem 

atividades que também ocorrem nas restantes etapas do ciclo de vida do serviço 

(AXELOS 2011, 56). 

Um dos principais processos que se enquadra na fase da Estratégia do Serviço, tal 

como referido no parágrafo anterior, é a Gestão do Portfólio de Serviços (em inglês 

Service Portfolio Management – SPM). Assim, este processo tem como principal objetivo 

fornecer uma direção estratégica para a gestão dos investimentos realizados em serviços 

de TI, de forma a que uma organização consiga manter continuamente o seu Portfólio de 

Serviços otimizado (Cestari Filho 2012, 30).  

A SPM tem o intuito de gerir, em todo o seu ciclo de vida, os serviços oferecidos 

por um provedor de serviços, tendo o seu foco voltado para o valor que estes serviços 

entregam à área de negócio, ou seja, a SPM pretende conceber e coordenar os serviços de 

TI disponibilizados, acompanhando o resultado que estes têm sobre os objetivos externos 

para a organização (Palma 2016). 

A AXELOS (2011, 56) acrescenta, ainda, que a SPM “garante que o provedor de 

serviços tem a composição correta de serviços para alcançar os resultados de negócio a 

um nível adequado de investimento”.  

Apesar de a SPM ser realizada na fase de Estratégia do Serviço, o desenho do 

Portfólio de Serviços é uma etapa que apenas ocorre na fase de Desenho do Serviço (J. 

M. da C. Rodrigues 2011, 19). 
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2.3.2.2 - Desenho do Serviço 

O segundo volume da ITIL v3, aborda a fase do Desenho (ou conceção) do 

Serviço, onde se pretende transformar a estratégia estabelecida na fase de Estratégia do 

Serviço, num plano que permita alcançar os objetivos estratégicos para o negócio. Assim, 

são fornecidas orientações para um design e desenvolvimento de serviços, bem como as 

práticas necessárias para a ITSM (OGC 2007, 11).  

Segundo a AXELOS (2011, 53), a fase do Desenho do Serviço, é a fase do ciclo 

de vida do serviço que é responsável pela conceção dos serviços, das práticas que regem 

esses serviços, dos processos e das políticas requeridas para a estipulação da estratégia 

definida pelo provedor de serviços, procurando facilitar a introdução destes serviços 

oferecidos nos respetivos meios-ambiente que servirão de suporte aos mesmos.  

Assim, neste volume, não são apresentadas apenas orientações para os novos 

serviços a desenhar, mas também são delineadas as mudanças e as melhorias  de qualidade 

a aplicar nos serviços já existentes, de forma a aumentar o valor dos serviços oferecidos 

pelas organizações (Suhairi and Gaol 2013, 522). A necessidade de mudança, melhoria 

ou redesenho de um serviço é acionada pelo aparecimento de novos serviços que 

suportem o processo de negócio, pelo aparecimento de novos produtos que modifiquem 

o serviço fornecido, ou ainda pelo aparecimento de novas necessidades organizacionais 

que propiciam a remodelação dos serviços existentes (OGC 2007, 45). 

A fase do Desenho do Serviço suporta os seguintes processos: gestão do catálogo 

de serviços, gestão dos níveis de serviço, gestão de capacidade, gestão de disponibilidade, 

gestão de continuidade do serviço, gestão da segurança de informação e gestão de 

fornecedores (AXELOS 2011, 53). Tal como na fase da Estratégia do Serviço, nesta fase 

também existem alguns processos cujas suas atividades também ocorrem em outras 

etapas do ciclo de vida do serviço (AXELOS 2011, 53). 

Tal como referido no tópico anterior, a fase do Desenho do Serviço também é 

responsável pela etapa da conceção do Portfólio de Serviços. Assim, Palma (2016), de 

uma forma muito sucinta refere que um Portfólio de Serviços engloba todos os serviços 

que um departamento de TI, ou uma empresa provedora de serviços TI, oferece aos seus 

clientes. 
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Segundo a OGC (2007, 31), um Portfólio de Serviços permitirá às organizações 

otimizar os serviços que prestam aos seus clientes, já que este documento terá 

especificada qual a forma correta de executar os serviços oferecidos. 

De acordo com a AXELOS (2011, 57), o Portfólio de Serviços inclui três 

categorias: 

• Pipeline (funil) de Serviços: os serviços propostos, em projeto ou em 

desenvolvimento; 

• Catálogo de Serviços: os serviços que estão em produção ou disponíveis 

para implementação; 

• Serviços Obsoletos: os serviços que em tempos já se encontraram ativos, 

mas que atualmente se encontram descontinuados. 

 

 

Ilustração 8: Ilustração do Portfólio de Serviços 

Fonte: (Palma 2016) 

 

Segundo a AXELOS (2011, 52), um Catálogo de Serviços consiste numa “base 

de dados ou num documento estruturado que contém informações sobre todos os serviços 

de TI em produção, incluindo aqueles que estão disponíveis para implementação”.  

A AXELOS (2011, 52) acrescenta, ainda, que um Catálogo de Serviços deve 

conter dois tipos de serviços de TI: por um lado, os serviços voltados para o cliente, e que 

são os mais visíveis para o negócio; e por outro lado, os serviços de suporte que são 

requeridos pelo provedor de serviços, de forma a entregar serviços voltados para o cliente 

(AXELOS 2011, 52). De facto, esta dupla valência do Catálogo de Serviços faz com que 

este seja uma ferramenta essencial para o alinhamento entre as TI e os processos de 

negócio das diferentes organizações (Marques 2010, 8). 
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Assim, pode-se considerar que um Catálogo de Serviços seguramente acarretará 

valor para a organização que proceder à sua planificação, uma vez que este tornar-se-á 

numa excelente fonte de informação sobre os serviços de TI que são entregues, garantindo 

que todos os departamentos dessa organização estão informados sobre o detalhe, estado 

e qualidade dos serviços de TI que podem usufruir (Marques 2010, 8). 

A Gestão do Catálogo de Serviços surge como um processo ligado à fase do 

Desenho do Serviço, e é responsável pela manutenção e atualização do Catálogo de 

Serviços, de forma a que seja garantida a sua disponibilidade sempre que seja necessária 

a sua utilização (AXELOS 2011, 42). 

Concluindo a fase de Desenho do Serviço, pode-se considerar que esta apresenta 

cinco aspetos que são essenciais para a ITSM de qualquer organização, nomeadamente 

(Fagury 2010, 15): 

• a definição e conceção de um serviço, através da identificação dos 

requisitos exigidos pelo negócio e através da definição dos próprios 

requisitos do serviço; 

• o desenho dos processos relacionados aos serviços, especialmente os 

necessários para a transição, operação e melhoria continua; 

• o desenvolvimento e manutenção de políticas, documentação e 

estratégicas que assegurem o desenho da arquitetura e das tecnologias de 

suporte. 

• o estabelecimento de métricas de avaliação do serviço; 

• a consulta do Portfólio de Serviços para averiguar os detalhes de cada 

serviço. 

 

2.3.2.3 - Transição do Serviço 

No livro da Transição do Serviço são fornecidas orientações que garantem que os 

serviços de TI (sejam novos, modificados ou obsoletos) atendem às expetativas do 

negócio, de acordo com o que havia sido documento nas fases de Estratégia e Desenho 

do Serviço (AXELOS 2011, 57). De acordo com Suhairi and Gaol (2013, 522), nesta fase 

são, ainda, fornecidas orientações sobre como os requisitos da Estratégia do Serviço, 

delineados no Desenho do Serviço, são efetivamente realizados na Operação do Serviço, 

controlando os riscos de falha e de interrupção do serviço. 
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Por sua vez, Cestari Filho (2012, 79) encara a Transição do Serviço como um 

projeto de implementação, na medida em, nesta fase, é “necessário gerir os recursos para 

implementar o novo serviço ou para uma alteração num serviço já existente”.  

Segundo a AXELOS (2011, 57), a fase de Transição do Serviço inclui os seguintes 

processos: planeamento e suporte; gestão da mudança (de alterações); gestão de ativos de 

serviço e de configurações; gestão de versão e de implementação; validação e teste; 

avaliação dos serviços; gestão de conhecimento. Tal como nas fases anteriores, esta fase 

também apresenta processos em que as suas atividade ocorrem noutras etapas do ciclo de 

vida do serviço (AXELOS 2011, 57). 

A Transição do Serviço aprovisiona, ainda, orientações sobre como gerir a 

complexidade relacionada com os fatores de mudança associados à ITSM e, ao impedir 

o despoletar de consequências indesejáveis, permite alcançar a inovação nos serviços de 

TI (OGC 2007, 11).  

Fagury (2010, 20), considera que a fase de Transição do Serviço apresenta quatro 

grandes objetivos, que passam por:  

• planear e gerir os recursos de modo a se estabelecer um novo serviço, ou 

então uma alteração num serviço já existente, de acordo com o ambiente 

de produção, a qualidade, os custos e os prazos estimados; 

• assegurar o menor impacto possível nos serviços em produção, no 

momento em que se procede à alteração de um serviço existente ou à 

implementação de um novo serviço; 

• aumentar a satisfação dos colaboradores/clientes através da adoção de 

práticas que assegurem a transição do serviço sem que esta cause grandes 

impactos no contexto organizacional; 

• fornecer um plano de fácil compreensão para que os projetos de mudança 

estejam em conformidade com os planos de transição do serviço 

 

Assim, a Gestão da Mudança surge como o processo que apresenta as bases que 

servem de orientação para a forma como se analisam e planeiam as implementações e as 

alterações a efetuar na infraestrutura de TI, de forma a minimizar os riscos e o impacto 

dessas medidas (Cestari Filho 2012, 84). 
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Os principais objetivos do processo de Gestão da Mudança passam por assegurar 

que (OGC 2007, 80): 

• são empregues métodos e procedimentos normalizados que permite 

efetuar uma gestão eficiente e rápida de todas as alterações verificadas; 

• todas as alterações são registadas num sistema de gestão de configuração; 

• o risco global do negócio é otimizado. 

 

Para a Gestão da Mudança torna-se essencial que todas as mudanças previstas, 

além de serem registadas, sejam planeadas, testadas, avaliadas, revistas, autorizadas e 

documentadas (Cestari Filho 2012, 84). 

Outro processo muito importante na fase de Transição do Serviço é a Gestão do 

Conhecimento. Segundo a AXELOS (2011, 34), o processo de Gestão do Conhecimento 

assegura a tomada de decisão bem informada, e é responsável pela partilha de perspetivas, 

ideias, experiências e informações, garantido que estas estão disponíveis sempre que 

forem precisas.  

 

2.3.2.4 - Operação do Serviço 

No volume atribuído à fase da Operação do Serviço são incorporadas práticas que 

se propõem auxiliar as organizações na gestão da operação diária dos seus serviços, pelo 

que são apresentadas orientações para a obtenção de eficácia e eficiência na prestação e 

no apoio aos serviços, com o intuito de garantir valor para o cliente e para o prestador do 

serviço (OGC 2007, 12).  

J. M. da C. Rodrigues (2011, 22) considera que “estes dois conceitos, eficiência e 

eficácia, são considerados os mais importantes para a compreensão da ITIL”. De uma 

forma muito sucinta, pode-se considerar que: a eficiência é a relação entre os custos e os 

resultados, ou seja, o que se obtém com os recursos disponíveis; por sua vez, a eficácia é 

a relação entre os resultados e as metas propostas, ou seja, os objetivos que são alcançados 

ou não (J. M. da C. Rodrigues 2011, 22–23). 

A fase de Operação do Serviço surge como a fase que coordena e desempenha as 

atividade e os processos requisitados de forma a gerir e entregar esses serviços nos níveis 

acordados com os clientes (AXELOS 2011, 55). De acordo com a OGC (2007, 12), é 
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nesta fase do ciclo de vida do serviço que se realizam os objetivos estratégicos definidos, 

onde são dadas as orientações que auxiliam a manter a estabilidade operacional do 

serviço, e onde são transmitidos conhecimentos que permitem às organizações e aos seus 

profissionais tomar melhores decisões na gestão do seu serviço, na otimização da sua 

capacidade, no agendamento das operações e na solução de problemas.  

Esta é uma fase prolongada do ciclo de vida do serviço, uma vez que os serviços 

devem ser mantidos até que deixem de ser úteis. Assim, enquanto as fases anteriores 

requeriam processos mais estratégicos e táticos, esta fase está mais voltada para o dia-a-

dia do pessoal de TI e para a gestão contínua da tecnologia utilizada para entregar e 

suportar os serviços de TI., pelo que os seus processos são mais operacionais (Cestari 

Filho 2012, 107). 

A AXELOS (2011, 55),  considera que a fase de Operação do Serviço inclui os 

seguintes processos: gestão de eventos; gestão de incidentes; satisfação de pedidos; 

gestão de problemas; e gestão de acessos.  

Contudo, dado o seu caráter operacional, esta fase inclui, ainda, as seguintes 

funções: service desk; gestão da tecnologia; gestão de aplicações; gestão de operações de 

TI (AXELOS 2011, 55). 

Das funções acima mencionadas, pode-se destacar a função de Service Desk. O 

Service Desk deverá funcionar como um ponto único de contacto entre o provedor de 

serviços de TI e o seu cliente, de forma a corresponder aos seguintes objetivos (Cestari 

Filho 2012, 122): 

• fornecer suporte de qualidade aos clientes, de forma a corresponder aos 

objetivos do negócio; 

• restaurar os serviços “danificados” sempre que possível; 

• gerir todos os incidentes até à sua conclusão; 

• suportar os processos de mudança, comunicando com os clientes o 

agendamento de mudanças; 

• aumentar a satisfação e a atenção prestada ao cliente. 

 

 

 

 



 

43 

 

2.3.2.5 - Melhoria Contínua do Serviço 

Este volume apresenta orientações instrumentais para criar e manter valor num 

serviço, através do aperfeiçoamento do desenho, da transição e da operação de serviços. 

Assim, a fase de Melhoria Contínua do Serviço combina princípios, práticas e métodos 

que aliam a gestão da qualidade, a gestão da mudança e a melhoria da performance do 

serviço, e estabelece orientações para interligar a melhoria contínua e os resultados com 

a estratégia de serviços (OGC 2007, 12). 

J. M. da C. Rodrigues (2011, 24), afirma que o principal objetivo da Melhoria 

Contínua do Serviço é assegurar a introdução de melhorias nos processos de gestão e nos 

serviços de TI, de forma a que estes se adaptem às necessidades exigidas pelas mudanças 

do negócio.  

 
Ilustração 9: Passos para a melhoria contínua de um serviço 

Fonte: (Cestari Filho 2012, 137) 

 

Nesta fase do ciclo de vida do serviço, a ITIL recorre ao modelo PDCA para 

suportar o processo de melhoria contínua. Assim, temos (AXELOS 2011, 41): 

• Planear: desenho ou revisão dos processos que suportam os serviços de 

TI; 

• Executar: implementação do plano e gestão dos respetivos processos; 

• Verificar: verificação e medição dos processos e dos serviços de TI, 

comparando os seus resultados com os objetivos definidos; 

• Agir: planeamento e implementação das mudanças que permitirão 

melhorar os atuais processos. 
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Ilustração 10: O modelo PDCA e a melhoria contínua 

Fonte: (J. M. da C. Rodrigues 2011, 25) 

 

2.4 - Segurança da Informação 

Dada a evolução e dependência tecnológica torna-se vital que as organizações 

recorram a mecanismos de segurança que salvaguardem devidamente o armazenamento 

da informação crucial para a sua atividade (Santos 2015, 12).  

Contudo, a preocupação em se assegurar a segurança da informação teve um 

aumento exponencial quando se começou a verificar uma intensificação do uso da internet 

pelas empresas, sobretudo após o aparecimento da correspondência eletrónica (Oliveira 

2001, 17). Assim, os conteúdos digitais estão sujeitos a várias formas de ameaças que 

comprometem não só a segurança da informação, como também a segurança das pessoas 

que a manuseiam (Marciano and Lima-Marques 2006, 1). 

Como as possibilidades de utilização dos SI passaram a ser muito mais amplas, 

quando comparadas com os sistemas fechados, os riscos à privacidade e integridade da 

informação presentes nos sistemas também passaram a ser maiores. Assim, é essencial 

assegurar que existem mecanismos de segurança que previnam o acesso não autorizado 

aos recursos e dados presentes nos sistemas de informação (Laureano 2005, 11). 

A Segurança da Informação estabelece uma proteção cujo foco está voltado para 

a informação e para os seus elementos mais críticos, como os sistemas e o hardware que 

a armazenam, utilizam e processam (Whitman and Mattord 2011, 8). 

De facto, a Segurança da Informação propõe-se proteger a informação contra 

possíveis ameaças, de forma a assegurar a continuidade do negócio de determinada 
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organização, minimizando o risco desse negócio e maximizando o retorno sobre os 

investimentos e as oportunidades de negócio (International Organization for 

Standardization 2005, 9). 

Segundo Johnson (2011 citado por Coutinho 2012, 5), a segurança da informação 

mais não é do que o próprio ato de proteger a informação e os sistemas que a armazenam 

e a processam, contra o acesso não autorizado, a divulgação, a alteração ou a destruição 

dessa mesma informação.  

Por sua vez, Oliveira (2001, 17) define a Segurança da Informação como “o 

processo de proteção de informações e ativos digitais armazenados em computadores e 

redes de processamento de dados”. A partir desta definição, pode-se observar que o autor 

apenas considera a segurança da informação em suporte digital. Contudo, esta definição 

foge um pouco à realidade, uma vez que nos atuais contextos organizacionais a maioria 

da informação é produzida e comunicada digitalmente, sendo que uma parte desta mesma 

informação acaba por ser impressa, o que implica que, assim, a área da segurança da 

informação se preocupe fundamentalmente com a informação, independentemente do 

suporte em que em esta se encontra (B. Silva 2011, 29). 

João Marciano e Lima-Marques defendem que a Segurança da Informação é um 

fenómeno social no qual se pretende que os utilizadores dos SI tenham um conhecimento 

razoável sobre a utilização destes sistemas, incluindo o papel e as regras que devem 

desempenhar no exercício das suas atividades. Assim, estes autores consideram que a 

Segurança da Informação engloba três componentes: os utilizadores; o ambiente da sua 

atuação (os SI); e o alcance final dessa mesma atuação (Marciano and Lima-Marques 

2006, 95). 

Em contextos organizacionais, a Segurança da Informação pretende garantir a 

disponibilidade, o sigilo, a integridade, a autenticidade, o controlo de acesso e o não-

repúdio das informações, com o intuito de assegurar que estas se encontram disponíveis, 

sempre que seja necessário o seu acesso, no momento desejado (Oliveira 2001, 19). 

Assim, as organizações devem ter bem presente que a segurança se afigura 

paradoxalmente como um custo e uma necessidade para a sua sobrevivência. Isto é, se 

por um lado tornar uma empresa segura não é uma prioridade máxima, por outro, o perigo 

de ocorrer um desastre que leve à perda de informações cruciais não deve de todo ser 

ignorado (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 27). 
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A série ISO 27000 constitui um padrão internacional para a certificação de 

sistemas de gestão, promovido pela International Organization for Standardization 

(ISO), com o intuito de disponibilizar um conjunto de boas práticas para os profissionais 

envolvidos na auditoria, consultoria, implementação e gestão de Sistemas de Gestão da 

Segurança da Informação (SGSI). Assim, esta série propõe-se a auxiliar as organizações, 

públicas ou privadas, independentemente da área de negócio em que se inserem, no 

entendimento dos conceitos e princípios que acarretam uma melhor segurança para os 

seus ativos informacionais (International Organization for Standardization 2014). 

A ISO 27001 especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e 

melhorar de forma continua um SGSI dentro do contexto da organização. Esta norma 

inclui, ainda, os requisitos necessários para a avaliação e tratamento dos riscos 

relacionados com a segurança da informação. No fundo, os requisitos estipulados nesta 

norma são, de certa forma, genéricos uma vez que se pretende que estes sejam aplicáveis 

a cada contexto organizacional, de acordo com as necessidades estipuladas por cada 

organização (Instituto Português da Qualidade 2013, 6). 

Na verdade, são cada vez mais os gestores de topo e responsáveis pelos SI das 

organizações que se preocupam com as consequências de um acidente que afete o 

funcionamento dos mesmo, no que refere à confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação presente nos mesmos (Carneiro 2009, 89). Portanto, cabe 

aos corpos gerentes tomar medidas de prevenção e proteção para evitar potenciais perdas 

(P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 27). 

Para uma gestão empresarial integrada na empresa virtual, cabe aos gestores o 

desenvolvimento de uma política que regule eficazmente a segurança da informação 

essencial para o processo de tomada de decisão (Oliveira 2001, 18). Estas políticas devem 

abranger de forma adequada as mais variadas áreas do contexto organizacional, passando 

pelas TI, pelas infraestruturas, pela logística e pelos recursos humanos (Marciano and 

Lima-Marques 2006, 89).  

Contudo, devemos ter bem presente que não existe nenhuma política nem nenhum 

sistema de segurança de informação que garanta a completa segurança em todos os 

aspetos (Carneiro 2009, 92). 

Assim sendo, a norma ISO 27002 surge como um guia de boas práticas para a 

gestão da segurança da informação, mais concretamente, para o apoio da implementação 
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do SGSI nas organizações. Assim, esta norma, apresenta e descreve como os controlos 

recomendados para a segurança da informação podem ser estabelecidos, tendo em 

consideração a prévia avaliação do risco (International Organization for Standardization 

2005, 1).  

A ISO 27002 apresenta, ainda, as diretrizes a seguir no desenvolvimento de uma 

política de segurança da informação, documento que deve ser estipulado pela gestão de 

topo, e que deve conter os principais conceitos relacionados com a segurança da 

informação, bem como a estrutura necessária para estabelecer os objetivos indispensáveis 

para a segurança da informação, de acordo com os requisitos de negócio da própria 

organização (International Organization for Standardization 2005, 7). 

É essencial que se tenha presente que, em todos os processos abrangidos pela 

implementação da segurança da informação, a gestão é um ponto chave para o sucesso da 

mesma. Isto é, não adianta uma organização instalar “dispositivos de hardware e software 

sem que os mesmos sejam monitorizados pois, por mais sofisticados que sejam, a 

capacidade de tomada de decisão de um software não se compara com a capacidade 

humana” (Oliveira 2001, 66). 

Nos diversos contextos organizacionais, encontra-se frequentemente um elevado 

grau de disponibilização de informação, com o intuito de se satisfazer as motivações de 

colaboradores, acionistas ou clientes. Contudo, estas atitudes podem ser completamente 

incompatíveis com a estratégia estabelecida para uma boa segurança da informação. 

Assim, cabe ao responsável pela segurança, evidenciar as principais implicações 

negativas destas atitudes, e facultar apenas a informação necessária para a correta atuação 

e/ou tomada de decisão informada, contribuindo assim para uma melhoria significativa 

no nível de segurança da informação (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 27). 

 

2.4.1 - Pilares da Segurança da Informação 

Como vimos anteriormente, é impossível abordar a Segurança da Informação sem 

se abordar três conceitos básicos: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. 

A Série ISO/IEC 27000, apresenta que um sistema de gestão de segurança da 

informação deve assegurar a preservação da confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação (Instituto Português da Qualidade 2013, 5). 
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Contudo, para além da confidencialidade, da disponibilidade e da integridade, 

aparecem associados a estes pilares outros conceitos com relevância para a Segurança da 

Informação, nomeadamente: a autenticidade (garante que a informação é autêntica); a 

responsabilidade (garante o estabelecimento de responsabilidades no manuseio da 

informação); a fiabilidade (garante que a informação é fiável); o não-repúdio (garante a 

impossibilidade de negar a criação ou a modificação da informação) (International 

Organization for Standardization 2005, 1).  

 

2.4.1.1 - Confidencialidade 

Wilson Oliveira, define a confidencialidade como o pilar que permite a proteção 

de informações confidenciais contra a revelação não autorizada ou a captação 

compreensível (Oliveira 2001, 17). 

Segundo os autores Pedro Silva, Hugo Carvalho e Catarina Torres a 

confidencialidade deve ser encarada como a caraterística que permite a manutenção do 

segredo de determinada informação. Assim, para garantir que apenas os utilizadores e os 

sistemas devidamente autorizados têm acesso à informação, é necessário que se defina 

uma classificação da informação, uma vez que esta permitirá percecionar o valor da 

informação e o seu respetivo grau de confidencialidade (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 

2003, 60). 

Por sua vez, Marcos Laureano, determina que a confidencialidade assegura que a 

informação apenas pode ser acedida pelos utilizadores que realmente estão autorizados. 

Assim, ao assegurar-se a confidencialidade da informação, assegura-se de igual modo a 

identificação e a autenticação dos utilizadores que têm acesso a essa mesma informação 

(Laureano 2005, 11). 

 

2.4.1.2 - Integridade 

No que diz respeito à integridade, Wilson Oliveira, define-a como o pilar que 

permite manter as informações e os sistemas computadorizados, entre outros ativos, 

exatos e completos (Oliveira 2001, 18). 

Pedro Silva, Hugo Carvalho e Catarina Torres definem integridade como a 

caraterística que assegura que a informação não sofreu qualquer quebra de 
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confidencialidade ou modificação. Assim, deverão existir sistemas de validação da 

informação já existente que, dependendo do grau de importância, poderão ser automáticos 

(regras automáticas de validação, por exemplo) ou manuais (procedimentos de revisão de 

informação, por exemplo) (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 60–61). 

Marcos Laureano, determina que a integridade permite garantir que os dados e as 

informações não sofreram qualquer modificação ou acidente não autorizados. Afirma, 

ainda, que quando a informação é armazenada deve ser retornada na sua forma original 

(Laureano 2005, 11). 

 

2.4.1.3 - Disponibilidade 

Wilson Oliveira, define a disponibilidade como o pilar que garante que as 

informações e os serviços vitais estão disponíveis sempre que sejam requeridos (Oliveira 

2001, 18). 

Pedro Silva, Hugo Carvalho e Catarina Torres definem disponibilidade como a 

caraterística que assegura que a informação não sofreu qualquer quebra de 

confidencialidade ou modificação. Consideram, ainda, que a disponibilidade ao permitir 

o acesso atempado à informação torna-se numa caraterística vital para os objetivos das 

organizações. Isto porque, se uma organização possuir a informação necessária, mas não 

a tiver disponível no momento em que ela é realmente precisa, considera-se que é o 

equivalente a que esta não a possuísse (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 61). 

Marcos Laureano, determina que a disponibilidade assegura que a informação está 

disponível sempre que for necessária a sua utilização (Laureano 2005, 11). 

 

2.4.2 - Vulnerabilidades, ameaças, riscos e ataques 

As vulnerabilidades, as ameaças, os riscos e os ataques funcionam como ponto 

central em todas as questões relacionadas com a Segurança da Informação. 

Em Segurança da Informação, pode-se definir vulnerabilidade como uma fraqueza 

ou uma falha de segurança verificada num SI, e que pode ser explorada para permitir a 

efetivação de um ataque (Oliveira 2001, 15). As vulnerabilidades são caraterísticas dos 

sistemas que potenciam o impacto da concretização de determinada ameaça, e que os 

tornam sensíveis a determinados ataques (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 254). 
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As ameaças à segurança da informação, pretendem explorar as vulnerabilidades 

de um sistema, tentando causar-lhe danos em relação à confidencialidade, integridade e 

disponibilidade (Oliveira 2001, 11). Posto isto, conclui-se que uma ameaça, ao necessitar 

da existência de vulnerabilidades, sozinha tem pouca influência sobre determinado ativo 

(Laureano 2005, 15). 

Assim, pode-se afirmar que as ameaças visam desencadear um incidente, 

incidente esse que tem como objetivo danificar, seja de forma deliberada ou involuntária, 

o SI de uma organização. Posto isto, as ameaças ao possibilitarem incidentes que 

comprometem negativamente a segurança das informações e dos ativos organizacionais, 

podem-se dividir de acordo com a sua natureza, em (Sêmola 2003, 47):  

• ameaças naturais: decorrentes de fenómenos naturais, como inundações 

ou incêndios; 

• ameaças involuntárias: decorrentes de fenómenos inconscientes 

causados por desconhecimento das realidades, como erros técnicos ou 

falhas de energia; 

• ameaças voluntárias: decorrentes de ações propositas pelos agentes 

humanos, como hackers ou programas invasores. 

 

Um conceito normalmente associado às vulnerabilidades e às ameaças é o 

conceito de risco. Pode-se definir risco como a probabilidade de uma ameaça explorar 

vulnerabilidades para causar perdas a um ativo da organização. Desta forma, para se 

determinarem os riscos é necessário que se combinem as ameaças e as vulnerabilidades 

com os valores atribuídos aos ativos organizacionais (Oliveira 2001, 67). 

Outro conceito fortemente relacionado com a Segurança de Informação, é o 

conceito de ataque. Assim, pode-se definir ataque como o conjunto de procedimentos 

realizados para concretizar uma ação ilícita, através da exploração das vulnerabilidades 

do sistema (B. Silva 2011, 41). O nível de sucesso de um ataque depende das 

vulnerabilidades apresentadas pelo sistema, porém, o facto de um ataque estar a ser levado 

a cabo não significa que esse sistema esteja a funcionar de forma incorreta, uma vez que 

um ataque pode ocorrer e não ter qualquer tipo de sucesso (Laureano 2005, 16). 

Wilson Oliveira considera que os ataques à segurança da informação se dividem 

em três categorias distintas, mas muito interligadas (Oliveira 2001, 21): 
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• Ataque à privacidade: carateriza-se por ser um ataque mais delineado 

para o utilizador do sistema, já que o objetivo é vasculhar o conteúdo do 

seu computador para aceder a informações da sua vida pessoal. Para tal, 

os principais alvos são os próprios ficheiros e documentos presentes no 

computador, bem como os emails e o histórico de pesquisa nos 

navegadores de internet. 

• Ataques de destruição: são, na sua maioria, originados por vírus ou 

programas com funções similares que se alojam no sistema, sem que os 

utilizadores se apercebam da sua presença, através da sua agregação a 

programas recebidos por terceiros, que muitas das vezes também 

desconhecem que estão infetados. As consequências de um ataque de 

destruição podem ser desastrosas uma vez que levam à perda total de 

informação, pelo que é de extrema importância a realização de backups 

para que se proceda à salvaguarda da informação. 

• Ataques para a obtenção de vantagens: são ataques que na sua génese 

abordam aspetos relacionados com a exposição da privacidade do 

utilizador e com a destruição da informação presente no sistema. Este tipo 

de ataques permite que um hacker obtenha alguma motivação através 

destes incidentes para alcançar alguma vantagem em relação ao utilizador 

do sistema. 

 

Edward Humphreys, considera que a maioria dos ataques verificados em contexto 

organizacional são postos em prática pelos próprios stakeholders das organizações. Ou 

seja, por um lado, temos aqueles que aproveitam as vulnerabilidades encontradas com o 

objetivo de retirarem um lucro pessoal (através de fraudes ou roubos) ou de provocarem 

uma sabotagem a nível corporativo, operacional ou tecnológico (apenas com a intenção 

de provocar estragos). Por outro lado, temos aqueles que apresentam um comportamento 

irresponsável (por desconhecimento ou descuido), mas que não têm qualquer tipo de 

intenção de provocar danos à sua organização (Humphreys 2008, 247–48). 

 

2.4.3 - Áreas da Segurança da Informação 

Todos os controlos que se pretendem introduzir numa organização, a fim de 

garantir o controlo das necessidades sentidas, devem dar resposta às particularidades das 
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várias áreas da segurança empresarial (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 64). De 

facto, é certo que num contexto organizacional é necessário ter em consideração distintas 

áreas para se assegurar a Segurança da Informação, já que esta pode abranger várias 

situações: erro, roubo, sabotagem, causas naturais, tecnologia, entre outros (Oliveira 

2001, 17). 

Assim, para uns autores, a Segurança da Informação divide-se em duas áreas 

distintas: a segurança física e a segurança lógica (Oliveira 2001; Carneiro 2009). 

Contudo, outros autores consideram que a Segurança da Informação assimila ainda uma 

outra área, a segurança do pessoal, ou seja, os fatores humanos que influenciam a 

segurança da Informação (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003). 

 

2.4.3.1 - Segurança Física 

O ambiente físico, no qual uma determinada organização atua, é um dos elementos 

mais importantes para a salvaguarda da informação organizacional (P. T. Silva, Carvalho, 

and Torres 2003, 64). 

De facto, por mais sofisticadas que sejam as técnicas de proteção de dados e de 

informações, estas não acarretam qualquer vantagem se a segurança física não for 

garantida (Oliveira 2001, 87). Ou seja, o responsável pela segurança da informação deve 

ter bem presente que, por mais que a sua organização esteja bem segura quanto aos 

ataques externos, a segurança da informação será nula se, por exemplo, não existir um 

plano de emergência para o combate a fenómenos naturais, como inundações ou incêndios 

(Carneiro 2009, 73). 

Uma das principais valências da segurança física é a estipulação de níveis de 

proteção contra os acessos não autorizados à informação e aos sistemas, pelo que se deve 

ter cuidado na escolha da localização dos arquivos e dos centros de dados. Deve-se ter, 

ainda, em atenção a utilização de mecanismo de controlo, bem como o registo das 

entradas e saídas dos espaços críticos. Posto isto, devem ser estabelecidas estratégias que 

assegurem o comprimento das soluções e dos mecanismos de controlo físico (I. Rosa 

2004, 5). 

A ISO 27002, nos aspetos relacionados com a segurança física e do ambiente, 

apresentada diretrizes a ter em consideração para se estabelecerem áreas seguras, 

protegidas por barreiras de segurança e controlos de entrada adequados, a fim de as 
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organizações evitarem o acesso físico, danos ambientais ou interferências não autorizadas 

à informação ou às instalações da organização (International Organization for 

Standardization 2005, 29). 

Assim, a segurança física tem como principal finalidade a proteção dos sistemas 

de informação, quanto às suas dimensões físicas e quanto aos seus componentes de 

hardware, software e documentação. Em contexto organizacional, a segurança física 

assegura que existem procedimentos de controlo e barreiras físicas (por exemplo, serviços 

de guarda, alarmes, fechaduras ou circuitos fechados de televisão) que funcionam como 

medidas de prevenção perante eventuais ameaças à segurança da informação (Carneiro 

2009, 73). 

 

2.4.3.2 - Segurança do Pessoal 

Como já vimos anteriormente, um dos principais pontos enfraquecedores da 

Segurança da Informação é o ser humano, uma vez que todo o processo de segurança tem 

início e fim no ser humano. De acordo com a ISO 27002, para que uma organização 

alcance uma boa segurança para a sua informação, é essencial que tenha em consideração 

a segurança dos seus recursos humanos, seja antes, no decorrer ou no término de emprego 

(International Organization for Standardization 2005, 23–28). 

Na verdade, a segurança da informação não aborda apenas questões técnicas, 

tendo também a necessidade de se socorrer de questões estratégicas e humanas. Isto é, 

não adianta uma organização adquirir equipamentos e sistemas de segurança se não 

consciencializar os seus colaboradores para os aspetos ligados à segurança da informação 

(Oliveira 2001, 9).  

Os utilizadores do sistema de informação, a componente humana, são quem 

interage diariamente com os sistemas, quem tem acesso à informação neles contida, quem 

gere esta informação e quem executa as atividades de suporte aos processos de negócio 

da organização. Portanto, faz todo o sentido considerar estes utilizadores como uma peça 

crucial para o processo de segurança da informação, já que estes podem assumir dois 

papeis distintos na salvaguarda da informação: por um lado, podem ser o elo mais fraco 

na segurança dessa informação; mas por outro, podem ser o catalisador que fortalece essa 

mesma cadeia informacional (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 70). 
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Outro fator que se deve ter em consideração, é o facto de em praticamente todos 

os grupos de trabalho em sistemas de informação, existirem dois tipos de utilizadores que 

comprometem fortemente a segurança da informação. Assim, por um lado temos o tipo 

de utilizador mais curioso, aquele que tem sempre uma forte motivação para efetuar 

tarefas para as quais não está habilitado, pondo em causa a correta execução das mesmas, 

o que poderá comprometer a informação que daí surgir e, inevitavelmente, todos os que 

o rodeiam. Por outro lado, temos aquele tipo de utilizador que preferencialmente tende a 

acomodar-se e a facilitar os processos a executar, optando sempre pela forma que lhe der 

menos trabalho (por exemplo, deixar um papel por baixo do teclado com a sua palavra 

passe, ao invés de a memorizar), comprometendo, assim, a segurança em prol do menor 

esforço (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 28). 

A principal forma de assegurar a segurança da informação, é sensibilizar os 

utilizadores do sistema de informação, logo na altura do seu recrutamento, a adotar as 

medidas de segurança estabelecidas no documento que contém as políticas e os 

procedimentos necessários para a segurança da informação. Devem, ainda, ser 

transmitidas linhas de conduta para a utilização dos recursos disponíveis, estabelecendo 

as diretrizes que se pretende que sejam cumpridas na realização das suas atividades 

quotidianas (I. Rosa 2004, 5). Para que tal se verifique, as organizações devem, sempre 

que seja necessário, preparar ações de formação, onde instruem os colaboradores a 

realizar as suas tarefas quotidianas sem comprometerem a segurança da informação (P. 

T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 29). 

 

2.4.3.3 - Segurança Lógica 

A área da Segurança Lógica é “indubitavelmente a área mais rica, mais complexa 

e mais difícil de gerir no que diz respeito à segurança de sistemas de informação” (I. Rosa 

2004, 5). Ou seja, apesar de os aspetos referidos nas anteriores áreas de segurança serem 

muito importantes para a segurança da informação, é inevitável que não se considere que 

a maioria dos danos que um SI pode sofrer recai sobre os dados e informações que se 

encontram armazenados no mesmo. Assim, é essencial que se apliquem e utilizem 

barreiras e procedimentos que assegurem que os dados e as informações apenas são 

acedidos por quem usufrui de permissões para tal (Carneiro 2009, 82). 
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Oliveira (2001, 88) considera a Segurança Lógica como um “SI baseado em 

mecanismos que permitem aos gestores de sistemas controlar o acesso e o uso dos 

recursos de informação informatizados”. Segundo o mesmo autor, esta área volta as suas 

atenções para as problemáticas causadas pelos programas invasores de rede, pelos vírus 

e pelos mecanismos que originam a distribuição de códigos secretos de acesso (Oliveira 

2001, 88). 

De acordo com Carneiro (2009, 82), através das diretrizes estipuladas pela 

Segurança Lógica, pretende-se: restringir o acesso aos programas e arquivos 

organizacionais; salvaguardar que os utilizadores apenas usufruem dos programas e 

arquivos que correspondem ao seu domínio; salvaguardar que os dados e as informações 

transferidas somente são recebidos pelo destinatário pretendido; entre outros. 

Segundo P. T. Silva, Carvalho, and Torres (2003, 80), dois dos principais aspetos 

a considerar na área da Segurança Lógica são a autenticação e o controlo de acessos. Na 

verdade, as questões relacionadas com a autenticação e o controlo de acessos, são muito 

importantes para a atuação de um SI, já que são elas que asseguram que um utilizador é 

quem diz ser (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 80).  

 

2.4.4 - Gestão de Identidades e Acessos 

A Gestão de Identidades (identificação e autenticação) e Acessos (controlo de 

acessos e permissões) surge como um passo essencial e eficaz para a salvaguarda da 

informação presente no SI de uma organização. 

De uma forma muito sucinta, pode-se considerar que a Gestão de Identidades 

abrange todo o ciclo de vida de um utilizador na organização, já que todas as informações 

necessárias para a identificação desse utilizador serão incluídas nesta gestão (Madureira 

2010, 22). 

Por sua vez, a Gestão de Acessos assegura o controlo de acessos e as permissões 

de um utilizador após a sua autenticação no SI da organização, ou seja, assegura os 

acessos que esse utilizador terá sobre os recursos da organização, o que pode fazer com 

eles e durante quanto tempo (Madureira 2010, 22). 
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2.4.4.1 - Identificação e Autenticação 

A Gestão de Identidades, tal como referido anteriormente, engloba a identificação 

e a autenticação de utilizadores, sendo que esta “pode ser definida como a informação ou 

o conjunto de fluxos que são suficientes, para identificarem quem é a entidade que tem 

acesso ao SI” (Madureira 2010, 27).  

Segundo os autores P. T. Silva, Carvalho, and Torres (2003, 58), a existência de 

medidas que assegurem claramente a identificação dos proprietários da informação da 

organização, é um passo essencial para a definição e implementação de medidas eficazes 

que assegurem a salvaguarda da informação presente no SI organizacional. Posto isto, ao 

se identificarem os responsáveis pela informação presente no SI da empresa, estão 

igualmente identificados os interlocutores que devem definir as reais necessidades de 

segurança a aplicar nessa informação (P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 58).  

Posto isto, importa clarificar a distinção entre os conceitos Identificação e 

Autenticação. Assim, a Identificação é um mecanismo pelo qual uma entidade, através de 

um rótulo identificador (um ID que permita a sua identificação), procura aceder a recurso 

presente num determinado sistema (Whitman and Mattord 2011, 247). Por sua vez, a 

Autenticação, mais não é do que o processo que assegura a validação, ou a invalidação, 

de uma determinada identidade (Whitman and Mattord 2011, 248). 

Na maioria das vezes, em ambiente organizacional, a Gestão de Identidades é um 

processo assegurado por uma aplicação que define e gere as identidades dos utilizadores 

no sistema, passando pela sua criação, suspensão, alteração ou remoção (Madureira 2010, 

27).   

 

2.4.4.2 - Controlo de Acessos e Permissões 

Segundo a ISO 27002, as organizações necessitam de ter presente que as regras 

de controlo de acesso devem ter em consideração as próprias políticas de divulgação da 

informação e os próprios requisitos do negócio. Assim, as organizações devem gerir os 

acessos dos seus colaboradores, a fim de garantirem que apenas os utilizadores 

autorizados têm acesso aos conteúdos presentes nos sistemas de informação. Esta etapa 

requer um conjunto de procedimentos que permita abranger as diferentes fases do ciclo 

de vida dos acessos de utilizadores ao sistema, desde a introdução de um novo utilizador 
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até à sua respetiva eliminação, quando este já não necessitar de aceder aos sistemas de 

informação da organização (International Organization for Standardization 2005, 60). 

O Controlo de Acessos é o método pelo qual o SI determina se a entidade 

requerente tem, ou não, permissão para aceder aos recursos da organização (Madureira 

2010, 28). Whitman and Mattord (2011, 246), englobam no campo do Controlo de 

Acessos, não só os sistemas de informação, como também as salas com recursos de TI e 

toda a localização física, sendo que, esse controlo, deve ser conseguido através da 

combinação de políticas, programas e tecnologias. 

No que diz respeito ao controlo de acessos e às permissões no SI, deve-se optar 

pela estipulação de uma regra elementar que conduzirá à promoção da segurança da 

informação, seguindo o “principio do menor privilégio, que dita que não deverá ser 

permitida a realização de ações que não sejam necessárias ao desempenho da atividade” 

(P. T. Silva, Carvalho, and Torres 2003, 31). 

 

Ilustração 11: Gestão de Identidades e Acessos 

Fonte: Madureira 2010, 23 

 

2.5 - Modelação e Gestão de Processos de Negócio 

Como já foi analisado anteriormente, nos atuais contextos organizacionais, um 

dos grandes desafios que impera está no alinhamento dos processos de negócio com as 

TI, sendo que estas últimas devem funcionar como um suporte aos processos de negócio, 

acrescentando valor às atividades elaboradas, e permitindo que estas sejam monitorizadas 

(Brandão and Costa 2014, 2). 
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Segundo Davenport (1994, 59), as TI devem desempenhar um papel de destaque 

para a reengenharia de processos, por serem ferramentas com grande valor para a 

modelação de processos organizacionais, sendo que, esta reengenharia de processos, 

permitirá uma inovação fundamental para a implementação de estratégias competitivas 

com vista à redução de custos e de tempo, e ao aumento da satisfação das partes 

envolvidas no processo. 

Os processos de negócio “referem-se à forma como o trabalho é organizado, 

coordenado e centralizado na produção de um produto ou serviço” (D. M. G. Gomes 

2001, 20), pelo que estes têm uma grande influência para o sucesso estratégico das 

organizações. Por norma, os processos de negócio são muito abrangentes, uma vez que 

estes cobrem vários departamentos organizacionais, aglomerando diferentes tipos de 

colaboradores. Assim, são cada vez mais as organizações que se preocupam com a gestão 

dos seus processos de negócio (D. M. G. Gomes 2001, 20). 

Podemos definir a Gestão de Processos de Negócio (também conhecida por 

Business Process Management – BPM) como um “conjunto de competências e métodos 

ou, simplesmente, como uma abordagem que através de uma simbiose da gestão com as 

TI procura identificar e definir os processos de negócio mais adequados a uma 

determinada organização, assim como a sua otimização” (D. Silva and Pereira 2015, 2). 

A BPM torna-se num fator critico de sucesso para as organizações, permitindo a 

identificação e a avaliação de processos críticos e, consequentemente, a sua respetiva 

otimização de acordo com as necessidades do mercado e/ou com os objetivos da 

organização (Gonçalves 2010, 23). 

Segundo Graça (2007, 10), a BPM apenas faz sentido se os processos de negócio 

materializarem os objetivos estratégicos de uma organização para o mercado em que esta 

se insere, visto que só assim será possível gerar valor para os clientes e, 

consequentemente, valor para a organização. 

Um dos principais aspetos a considerar na BPM é a gestão do seu ciclo de vida, 

onde estão descritas as várias fases necessárias para o apoio dos processos de negócio 

(van der Aalst 2004, 3–4): 

• Desenho do Processo (Process Design): nesta fase inicial, os processos 

são identificados e modelados. Caso o ciclo já tenha iniciado, nesta etapa, 

procede-se ao redesenho do processo de negócio; 
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• Configuração (System Configuration):  depois dos modelos dos processos 

estarem desenhados, estes são implementados, dando inicio à fase de 

configuração do sistema. Nesta fase, são estabelecidos os procedimentos 

e as políticas a cumprir; 

• Adoção (Process Enactment): fase em que os processos de negócios são 

executados através do sistema configurado; 

• Diagnóstico (Diagnosis): nesta frase os processos são analisados de forma 

a identificar problemas que possam ser melhorados. 

 

 

Ilustração 12: Ciclo de Vida BPM 

Fonte: van der Aalst 2004, 4 

 

A modelação de processos de negócio está implícita no ciclo de vida dos processos 

de negócio, mais concretamente na fase de desenho, onde são determinadas as atividades, 

os intervenientes e as relações que englobam determinados processos. Posto isto, para se 

efetivar a modelação dos processos terão de ser estabelecidos modelos com o intuito de 

se estabelecer uma base de conhecimento comum que permita a análise e a otimização 

dos processos de negócio (Graça 2007, 13). Ou seja, a modelação dos processos de 

negócio assenta no desenho de workflows, na reprodução e organização do conjunto de 

tarefas que permite a concretização de um processo de negócio (Brandão and Costa 2014, 

2–3). 

Para as autoras Brandão and Costa (2014, 2–3), a modelação deve ser encarada 

como “um instrumento que permite a criação de um modelo formal e visual, que permite 

não só o controlo, mas também a melhoria contínua do mesmo”. Assim, este instrumento 

proporcionará a analise e a especificação dos processos de negócio, auxiliando as 
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organizações a verificar como os seus objetivos estratégicos são concretizados em 

processos de negócio (Brandão and Costa 2014, 2). 

As organizações conseguem ter uma noção clara de quais os processos de negócio 

que são críticos para o alcance dos seus objetivos estratégicos e, ao proceder à sua 

eliminação, potencia a melhoria a minimização de custos, o aumento da produtividade e 

o melhoramento dos serviços prestados. No fundo, são estes benefícios que tornam a 

modelação de processos uma ferramenta de extrema utilidade e valor para as organizações 

(F. D. M. Ferreira 2010, 15). 

De uma forma muito genérica, a modelação de processos de negócio deve 

apresentar as respostas para as perguntas: o que? onde? quando? quem? e porquê? – já 

que é através destas que se conseguem definir completamente os requisitos que os 

processos de negócio devem possuir para corresponder aos objetivos da própria 

organização (D. Silva and Pereira 2015, 330). 

Para a modelação dos processos de negócio são utilizadas técnicas de 

representação designadas por linguagens ou notações de modelação (D. Silva and Pereira 

2015, 330). 

 

2.5.1 - BPMN 

A notação BPMN (Business Process Modeling Notation) foi desenvolvida pela 

Business Process Management Initiative (BPMI), e tem como objetivo auxiliar na gestão 

de processos de negócios, fornecendo uma notação bastante intuitiva na representação de 

processos complexos (Cerqueira 2010, 15).  

Assim, com uma notação gráfica de fácil compreensão, os diagramas BPMN 

baseiam-se em fluxogramas adaptados, que permitem a estipulação de modelos gráficos 

com as tarefas dos processos de negócio. Assim, o modelo do processo de negócio forma 

uma rede de objetos gráficos, com atividades e controlos de fluxo que definem a ordem 

de execução do processo (F. D. M. Ferreira 2010, 16). 

Citando D. Silva and Pereira (2015, 331), “esta notação é especialmente 

recomendada quando se pretende realizar a modelação de processos de negócio para a 

análise e execução por parte de diferentes públicos-alvo e com diferentes 

especializações”.  
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A notação BPMN, para representar processos de negócio, baseia-se em quatro 

grandes agregados de elementos simbólicos (Cerqueira 2010, 16): 

• Objetos de Fluxo: são constituídos por três elementos (eventos, 

atividades e gateways); 

• Objetos de conexão: conectam os objetos de fluxo e produzem o 

esqueleto básico de um processo de negócio; 

• Swimlanes: permitem a organização das atividades em categorias visuais 

separadas, ilustrando claramente as diferentes responsabilidades ou 

capacidades; 

• Artefactos: permitem alguma flexibilidade na expansão da notação 

básica, como também a possibilidade de explicitar um contexto adequado. 

 

Através da sua estruturação, esta notação possibilita a representação de diversos 

detalhes associados ao processo de negócio, a estruturação dos eventos de forma 

progressiva, a delineação de diferentes fluxos de atividades e mensagens, e a 

representação de relacionamentos externos à organização (D. Silva and Pereira 2015, 

331–32). 

Atualmente, a versão mais recente da BPMN é a BPMN 2.0, que, logicamente, 

veio melhorar as ambiguidades e as incoerências encontradas na anterior versão da 

BPMN, possibilitando agora uma maior representação das interações humanas nos 

processos, refinando a correlação dos eventos e formalizando a execução semântica para 

todos os elementos BPMN (D. Silva and Pereira 2015, 332). 

 

Ilustração 13: Exemplo de diagrama utilizando a notação BPMN 

Fonte: Cerqueira 2010, 19 
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2.5.2 - UML 

A notação Unified Modeling Language (UML), foi desenvolvida pela Object 

Management Group com o intuito de ser uma notação gráfica que permitisse analisar, 

especificar, construir e documentar todo o suporte ao desenvolvimento de software (D. 

Silva and Pereira 2015, 335). 

Atualmente, a notação UML vai na sua versão UML 2.5, tendo sito adapta ao 

longo do tempo para corresponder às necessidades sentidas pelos seus utilizadores na 

modelação de sistemas a uma escala mais ampla, sendo que, hoje em dia, o objetivo da 

UML é “fornecer aos arquitetos de sistemas, engenheiros de software e desenvolvedores 

de software ferramentas para análise, projeto e implementação de sistemas baseados em 

software, bem como para modelagem de negócios e processos similares” (OMG 2015, 

1). 

Desta forma, a notação UML distanciou-se um pouco do seu âmbito inicial, o 

desenvolvimento de softwares, para corresponder à visão mais global dos sistemas gerais, 

fornecendo diferentes diagramas, alguns dos quais podem ser utilizados na modelação de 

processos de negócio (D. Silva and Pereira 2015, 336). 

A notação UML apresenta um vasto leque de diagramas para a modelação, 

contudo, o que mais se adequada à modelação de processos de negócio é o Diagrama de 

Atividades (Ilustração 14). Este tipo de diagrama permite uma perceção clara do estado 

das ações modeladas, uma vez que a maioria das transições é ativada quando a anterior 

se conclui, permitindo demonstrar graficamente cada fluxo de um processo (Almeida and 

Neto 2008, 5).  
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Ilustração 14: Exemplo de um diagrama de atividades 

Fonte: disponível em https://goo.gl/kyWTHk. 

 Acedido [18 de janeiro de 2017] 
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3 - Caso de Aplicação: A Industrial Laborum Ibérica 

 

3.1 - O Grupo Empresarial 

A Industrial Laborum Ibérica (IndLab) é uma organização portuguesa, fundada no 

ano de 1978, que tem a sua área de negócio voltada para o setor da metalomecânica, mais 

precisamente no desenvolvimento, na produção e instalação de mobiliário e equipamento 

de laboratório, hospitalar e escolar.  

Esta empresa nacional teve uma rápida ascensão porque conseguiu corresponder 

às necessidades sentidas no segmento de mercado em que se insere, uma vez que, 

anteriormente, este segmento dependia exclusivamente da importação e da prestação de 

serviços de empresas estrangeiras.  

A sua atividade compreende o planeamento, conceção, fabrico, comercialização e 

instalação de mobiliário e equipamento laboratorial, hospitalar e escolar, tendo como 

referência valores como a inovação, a competência, o desenvolvimento sustentável, a 

tecnologia e a informação. 

Atualmente, a IndLab possui o seu negócio centralizado na sua filial de 

Albergaria-a-Velha, ocupando uma área com aproximadamente 16.000 m2 de instalações 

e empregando diretamente cerca de 90 colaboradores. 

 

3.2 - Análise orgânico-funcional 

De acordo com Ribeiro (2005, 66), uma análise orgânico-funcional é um 

“requisito indispensável para se chegar a um conhecimento rigoroso da estrutura do 

sistema e das funções/competências dos variados setores que compõem essa mesma 

estrutura, pois só assim é possível caracterizar com rigor o contexto de produção da 

realidade informacional em análise”. 

No decorrer dos seus fluxos de trabalho, o negócio da IndLab, requer a 

correspondência de atividades que passam pelo planeamento, conceção, fabrico, 

comercialização e instalação de mobiliário e equipamento laboratorial, hospitalar e 

escolar. 
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Para corresponder às demandas verificadas pelo crescimento de qualquer 

organização, torna-se essencial que se segmente essa mesma organização por 

departamentos, de forma a delegar as diferentes tarefas a realizar pelos diferentes atores 

organizacionais.  

Isto é, numa organização que possua um número considerável de trabalhadores, é 

impossível alcançar-se uma metodologia de trabalho sem que se deleguem diferentes 

responsabilidades entre os diversos colaboradores. Assim sendo, é necessário segmentar 

as atividades a realizar, de forma a que se assegure que cada colaborador contribui com 

as suas melhores aptidões para a correspondência dessas atividades, de forma a potenciar-

se o sucesso organizacional. 

Com base na análise realizada à estrutura e funcionamento da IndLab, na 

Ilustração 15, é apresentado, graficamente, o organograma que reflete a 

departamentalização verificada na IndLab. 

 

 

Ilustração 15: Organograma da Empresa 
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Como demonstra a ilustração, a IndLab apresenta a seguinte estrutura: 

• Conselho de Administração: o órgão máximo da IndLab, detentor do poder 

exclusivo na tomada de decisões estratégicas para a gestão do negócio. O 

Conselho de Administração deve assegurar a salvaguarda dos principais interesses 

da IndLab, protegendo o seu património e maximizando o retorno sobre os 

investimentos realizados. 

• Departamento Comercial: o principal ponto de contacto entre os clientes e a 

IndLab. O Departamento Comercial é responsável pela planificação e 

coordenação das atividades relacionadas com a divulgação da marca IndLab, bem 

como pela comercialização dos produtos e serviços disponibilizados pela 

empresa, fatores essenciais para a obtenção dos recursos financeiros necessários 

para a sobrevivência económica da empresa. 

• Departamento de Desenho e Orçamentação: departamento responsável pela 

elaboração do desenho e do orçamento estipulados para determinada obra. O 

Departamento de Desenho e Orçamentação deve assegurar que as obras e os 

orçamentos apresentam soluções propostas de acordo com os requisitos 

estabelecidos pelos clientes.  

• Departamento Técnico: repartição da IndLab responsável pela personalização e 

pelo desenvolvimento de novos produtos de mobiliário, bem como pela 

estipulação das suas respetivas fichas técnicas.  

• Departamento de Planeamento: planeamento dos equipamentos, quantidades de 

materiais, serviços e mão-de-obra necessários para a produção e instalação das 

obras adjudicadas.  

• Departamento de Produção: constitui-se como o setor nuclear para o 

desenvolvimento do negócio da IndLab. O Departamento de Produção assegura a 

transformação das matérias-primas em mobiliário de laboratório, hospitalar e 

escolar, nomeadamente através dos contributos prestados pelos setores de 

Eletricidade, Serralharia e Carpintaria. O Armazém, responsável pelo depósito das 

matérias-primas e do mobiliário que aguarda distribuição, e o Cais de Expedição, 

responsável pelo carregamento e despacho dos produtos e mercadorias a instalar 

nas obras, são dois setores que se inserem no Departamento de Produção da 

IndLab. 
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• Departamento de Informática (DI): assegura o suporte aos colaboradores da 

IndLab, na utilização dos diversos recursos de TI que sustentam as atividades e o 

processo de negócio da empresa.  

• Departamento de Infraestrutura e Manutenção: efetua as manutenções 

preventivas e corretivas do parque industrial da IndLab e das suas respetivas 

infraestruturas.  

• Departamento de Instalação de Obra: assegura o transporte dos produtos e 

mercadorias, bem como a sua montagem e instalação nas respetivas obras. 

• Departamento de Recursos Humanos: elo de ligação entre a empresa e os seus 

colaboradores. O Departamento de Recursos Humanos assegura a gestão de todo 

o pessoal pertencente à comunidade da IndLab, através da aplicação de uma 

estratégia de recrutamento e despedimento. O Departamento de Recursos 

Humanos da IndLab procura combinar as necessidades individuais dos seus 

colaboradores com as necessidades sentidas pela própria empresa (por exemplo, 

através da qualificação e da valorização profissional). 

• Departamento de Compras: analisa e supre as necessidades de compras da 

IndLab. Para tal, o Departamento de Compras efetua uma minuciosa seleção dos 

fornecedores e gere todo o processo de negociação dos valores e prazos acordados, 

a fim de garantir matérias-primas, mercadorias e serviços ao melhor preço e 

qualidade possíveis. 

• Departamento da Qualidade: deve certificar que as atividades desenvolvidas na 

IndLab correspondem aos preceitos de qualidade exigidos, a fim de se assegurar 

que tanto as matérias-primas e mercadorias, como os serviços prestados pela 

empresa, assentam e perpetuam a cultura de qualidade vigente no ambiente 

empresarial da IndLab.  

• Departamento Financeiro e Contabilidade: assegura a organização, o controlo 

e a execução das atividades relacionadas com a administração financeira e 

contabilística da IndLab. O Departamento Financeiro e Contabilidade garante que 

o valor patrimonial e o negócio da empresa se apresentam com um saldo positivo. 
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Pode-se considerar que a análise orgânico-funcional da IndLab acabou por se 

tornar num fator determinante para o desenvolvimento de todo o trabalho realizado nesta 

dissertação, uma vez que permitiu conhecer e compreender não só a departamentalização 

da organização, como também as responsabilidades e tarefas pretendidas para cada um 

dos departamentos da IndLab.  

Para além da compreensão das diferentes unidades orgânicas, a análise orgânico-

funcional possibilitou a compreensão do processo de negócio da IndLab, a perceção sobre 

os procedimentos a realizar durante as diversas atividades de suporte, como também os 

fluxos informacionais associados ao processo de negócio e os respetivos atores. 

 

3.3 - O Sistema de Gestão Integrada da IndLab 

A IndLab encontra-se alicerçada sobre um Sistema de Gestão Integrado (SGI). 

Um SGI resulta da combinação dos processos, procedimentos e práticas necessários para 

se assegurar que as políticas de gestão em vigor numa determinada organização estão a 

ser implementadas corretamente.  

No fundo, um SGI possibilita que uma organização seja mais eficiente no alcance 

dos seus objetivos estratégicos, uma vez que minimiza e otimiza as componentes dos 

vários sistemas, já que o foco de gestão está centralizado em todos os processos essenciais 

para a estratégia da organização. Na verdade, uma das grandes vantagens de um SGI 

reside no facto de este proporcionar às organizações uma gestão centralizada de todos os 

seus sistemas organizacionais, evitando que essa gestão seja realizada individualmente, 

sistema a sistema. 

Através deste SGI uma organização terá como meta a minimização dos riscos 

associados aos seus procedimentos de negócio, apostando num processo unificado de 

melhoria contínua que permite alcançar uma maior eficácia na prestação dos seus serviços 

e, consequentemente, uma maior satisfação para os seus clientes. 

O SGI da IndLab encontra-se documentado pelo Manual do SGI, formalizando, 

assim, as políticas e as linhas de orientação estratégica para o SGI da Qualidade e 

Ambiente instituído. Através deste manual, a Administração da empresa apresenta os 

princípios pelos quais a IndLab se rege e sobre os quais se organiza, de acordo com os 
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referenciais normativos NP EN ISO 90012 e NP EN ISO 140013, nos quais a empresa se 

encontra certificada. 

Assim sendo, o Manual do SGI pretende ser um documento de referência para a 

definição de novos processos na organização, uma vez que nele encontram-se refletidas 

as políticas de gestão em vigor na IndLab.  

A política de gestão em vigor na IndLab segue uma abordagem por processos, 

pelo que se pretende que este manual se encontre de acordo com a realidade 

organizacional, devendo os procedimentos e a práticas vigentes na organização estar 

sempre documentados e mapeados, de forma a garantir o nível de qualidade desejado para 

os serviços prestados pela IndLab.  

Os processos identificados no Manual de SGI (ver Anexo I), encontram-se 

descritos e modelados no Manual de Procedimentos do SGI da IndLab, presente no site 

do Departamento da Qualidade no SharePoint da empresa. Assim, estes processos 

encontram-se repartidos por três classes: 

• Processos de Gestão: processos relacionados com a gestão do sistema 

organizacional; 

• Processos Operacionais: processos relacionados com a satisfação das 

necessidades das partes interessadas; 

• Processos de Suporte: processos relacionados com o suporte aos processos 

de realização e de gestão. 

 

Os processos constituintes de cada classe encontram-se listados no Anexo II da 

presente dissertação. 

 

 

 

 

                                                           
 

2 Referência internacional para a certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade 
3 Referência internacional para a certificação de Sistemas de Gestão Ambiental 
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3.4 - Levantamento e modelação de processos de negócio 

3.4.1 - Processo de Negócio Geral 

O negócio geral da IndLab rege-se pelos processos necessários para a realização 

de uma determinada obra. No contexto de negócio da IndLab, entende-se por obra como 

todos os procedimentos necessários para a produção e instalação de mobiliário de 

laboratório, hospitalar e escolar.  

As propostas de obras podem conter três tipos de produtos distintos: os produtos 

standard, os produtos personalizados e as mercadorias. Isto é, a proposta pode conter 

equipamento que já foi utilizado noutras obras, pelo que esse material já estará desenhado 

(produtos standard). Contudo, como neste negócio é muito frequente que as obras sejam 

personalizadas de acordo com as necessidades e os propósitos estabelecidos pelos 

clientes, será necessário o desenho de produtos personalizados. Como a IndLab se propõe 

a montar uma obra de raiz, existem materiais necessários para o equipamento das obras 

que não são produzidos nas instalações da IndLab. Assim, estes materiais são tratados 

como mercadorias, ou seja, são materiais comprados diretamente a empresas 

fornecedoras, e que, por isso, entram nas obras sem receber qualquer tipo de 

transformação na unidade fabril da IndLab. 

Assim, a IndLab possui uma equipa de comerciais (nacionais e internacionais) que 

se apresenta em feiras, e outros eventos, para promover a marca, o negócio e os produtos 

disponibilizados pela empresa. Nestes eventos, e fruto dos diversos contactos realizados 

com os possíveis clientes, surgem as chamadas oportunidades de negócio.  

Quando um cliente fica interessado pelo produto, é agendada uma reunião para 

anotar a possível proposta de projeto, onde são determinadas as especificações e os 

requisitos dos locais e dos materiais a constar nesse projeto. Esta proposta de negócio é 

iniciada pelo Departamento Comercial, e direcionada para o Departamento de Desenho e 

Orçamentação.  

O Departamento de Desenho e Orçamentação analisa a proposta recebida, e 

procede ao desenho dos projetos e à orçamentação total dos mesmos projetos de obra. 

Estes orçamentos são apresentados ao cliente pelo Departamento Comercial, sendo que, 

naturalmente, este cliente pode ou não aceitar o orçamento estipulado, e solicitar a 

alteração de alguns detalhes no projeto. Caso exista alguma alteração ao projeto inicial, o 

processo da proposta do cliente é revisto. Quando o cliente não concorda com o 
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orçamento estabelecido, termina o processo e dá-se o negócio por encerrado. Quando o 

cliente concorda com o orçamento estabelecido, a obra é adjudicada, e a proposta do 

cliente passa para um estado de encomenda. 

Quando uma obra é encomendada, o seu projeto é recebido pelo Departamento de 

Planeamento, que fica responsável pela fase de planeamento e preparação dos 

procedimentos necessários para a montagem da obra adjudicada. Como cada obra é 

encarada como um processo único, por norma, a IndLab não possui um stock de materiais. 

Quando uma obra possui produtos standard, o Planeamento entrega diretamente à 

produção a ordem de fabrico. Contudo, quando o projeto da obra possui produtos 

personalizados, estes são encaminhados para o Departamento Técnico, que ficará 

responsável pelo desenvolvimento do produto pretendido. Assim, o Técnico procede ao 

desenho dos produtos personalizados no SolidWorks, e à estipulação das respetivas fichas 

técnicas, fichas essas que contêm as estruturas, as operações e os materiais necessários 

para a construção desses produtos personalizados. Quando estes produtos estão 

desenhados, o Departamento Técnico entrega à produção a ordem de fabrico.  

Quando um projeto de obra possui mercadorias, o Departamento de Planeamento 

faz o pedido de encomenda dessas mercadorias ao Departamento de Compras. Quando 

uma mercadoria é recebida, o Departamento da Qualidade verifica se essa está em 

conformidade com o que foi encomendado pela IndLab, e esta segue diretamente para o 

cais de expedição. Quando uma mercadoria não se encontra em conformidade com o 

estabelecido no documento de encomenda, é feita uma reclamação ao fornecedor, com o 

intuito de este corrigir a encomenda efetuada. 

Em todo o processo, sempre que há a necessidade de se comprar matéria-prima 

para a construção do mobiliário, também é submetido um pedido de encomenda ao 

Departamento de Compras. Quando a matéria-prima é recebida, o Departamento da 

Qualidade verifica se esta está em conformidade com o que foi encomendado pela 

IndLab, e a matéria-prima segue diretamente para o armazém de produção. Caso a 

mercadoria não esteja de acordo com o que foi encomendado, é feita uma reclamação ao 

fornecedor, de forma a que este corrija a encomenda efetuada. 

Quando os produtos e as mercadorias estão preparados, o Departamento de 

Produção, mais concretamente o responsável pelo cais de expedição, imite as guias de 
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transporte necessárias para o transporte, e o Departamento de Instalação de Obra dá inicio 

ao processo de montagem da obra. 

Depois de instalada a obra, o cliente assina o Auto de Receção, atestando que a 

obra foi instalada de acordo com o que ficou acordado. Com estes autos de receção, o 

Departamento Financeiro e Contabilidade imite as faturas da obra, e, assim que o cliente 

paga a respetiva fatura, é emitido o recibo, terminando assim o processo de negócio. 

A modelação do processo de negócio encontra-se disponível no Anexo III da 

presente dissertação. 

 

3.4.2 - Processos de Suporte 

Conforme referido no capítulo de introdução da presente dissertação, um dos 

objetivos desta dissertação consiste na identificação dos serviços e dos processos de TI 

presentes no contexto organizacional da IndLab.  

Para atingir este objetivo será necessário proceder-se ao desenho e ao mapeamento 

de novos procedimentos, pelo que estes serão desenhados e mapeados de acordo com os 

princípios gerais estabelecidos no Manual de SGI em vigor na empresa. 

Como vimos na análise orgânico-funcional da empresa, o DI assegura o suporte 

aos colaboradores da IndLab, na utilização dos diversos recursos de TI que sustentam as 

atividades e o processo de negócio da empresa, pelo que os serviços e os processos de TI 

serão da sua responsabilidade. 

Assim sendo, estes novos processos serão incluídos na classe dos Processos de 

Suporte no Manual de SGI. No entanto, para que o agrupamento dos novos processos e 

procedimentos identificados esteja o mais próximo possível da realidade organizacional 

da IndLab, propõe-se que seja acrescentada uma nova área (Gestão de Tecnologias de 

Informação) à atual estrutura da classe dos Processos de Suporte. Assim, os Processos de 

Suporte ficarão interligados às seguintes áreas: 

• P20 – Gestão de Informação; 

• P21 – Gestão de Recursos Humanos; 

• P22 – Gestão de Equipamentos e Infraestruturas; 

• P23 – Gestão Ambiental; 

• P24 – Gestão de Higiene e Segurança no Trabalho; 



 

73 

 

• P25 – Gestão de Tecnologias de Informação; 

• P30 – Gestão da Melhoria; 

 

Nos pontos 3.7.2.1 e 3.7.2.2 da presente dissertação serão identificados e 

desenhados os serviços e os processos de TI da IndLab, originado, por um lado, um 

Catálogo de Serviços que apresentará todos os serviços de TI disponibilizados pelo DI 

aos colaboradores da empresa, e, por outro lado, um Manual de Procedimentos de TI, que 

surgirá como um elemento agregador que apresentará os procedimentos, as instruções de 

trabalho, necessários para o estabelecimento dos serviços de TI identificados. 

 

3.5 - Mapeamento de fluxos informacionais e atores 

Através da análise orgânico-funcional e do levantamento do processo de negócio 

da IndLab, foi possível ter uma perceção bem clara sobre o modelo de gestão adotado na 

organização, e, ainda mais especificamente, sobre as tipologias informacionais 

produzidas e os respetivos atores organizacionais. 

 

3.5.1 - Tipologias Informacionais 

Nesta etapa do trabalho, procedeu-se à identificação e ao levantamento das 

principais tipologias de informação envolvidas nos processos de negócio da empresa, de 

acordo com as respetivas áreas funcionais da empresa.  

Assim, na Tabela 1 encontram-se sintetizadas as principais tipologias 

informacionais identificadas no contexto organizacional da IndLab, e que, como tal, 

integram os processos de obra da empresa. De forma a identificar claramente a área 

funcional responsável pela produção das tipologias informacionais, optou-se por 

identificar com uma cor diferente as que são produzidas na respetiva área funcional. 
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Comercial Desenho e Orçamentação Planeamento 

Correspondência (interna e 

externa) 

Esboço do equipamento 

pretendido 

Mapa de edifício 

Planta de edifício 

Proposta de projeto 

Proposta de layout da obra 

Orçamento 

Encomenda cliente 

Proposta adjudicada 

Ficha técnica 

Catálogo de mobiliário 

Plano de obra 

Mapa financeiro 

Correspondência (interna) 

Esboço do equipamento 

pretendido 

Mapa de edifício 

Planta de edifício 

Proposta de projeto 

Proposta de layout da obra 

(desenho no ZWCAD) 

Orçamento 

Proposta adjudicada 

Ficha técnica 

Catálogo de mobiliário 

Correspondência (interna) 

Plano de obra 

Requisição interna 

Formulário de I&D de produto 

Separação de obra 

Desenho técnico de produção 

(desenho no Cabinet Vision)  

Layout da obra 

Proposta adjudicada 

Ficha técnica 

Catálogo de mobiliário 

Técnico Infraestrutura e Manutenção Produção 

Correspondência (interna) 

Formulário de I&D de produto 

Desenho técnico de produto 

(desenho Solidworks) 

Catálogo de mobiliário 

Ficha técnica 

Fotografia de produto produzido 

Correspondência (interna e 

externa) 

Layout da obra 

Proposta adjudicada 

Plano de obra 

Separação de obra 

Desenho técnico de produto 

Desenho técnico de produção 

Ficha técnica 

Catálogo de mobiliário 

Identificação de produto 

Guia de transporte 

Auto de receção 

Relatório de instalação 

Mapa de equipas 

Correspondência (interna) 

Separação de obra 

Desenho técnico de produto 

Desenho técnico de produção 

Ficha Técnica 

Identificação de produto 

Produção (Cais de 

Exportação) 
Compras Qualidade 

Correspondência (interna) 

Separação de obra 

Plano de obra 

Identificação de produto 

Guia de transporte 

Correspondência (interna e 

externa) 

Requisição interna 

Orçamento (externo) 

Nota de encomenda 

Correspondência (interna e 

externa) 

Requisição interna 

Nota de encomenda 

Guia de receção 
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Plano de Obra 

Proposta adjudicada 

Auto de receção 

Relatório de instalação 

Instalação e Obra Financeiro e Contabilidade Recursos Humanos 

Correspondência (interna) 

Guia de transporte 

Layout de obra 

Desenho técnico de produto 

Auto de receção 

Relatório de instalação 

Mapa de equipas 

Correspondência (interno e 

externo) 

Fatura 

Recibo 

Encomenda Cliente 

Guia de Receção 

Auto de Receção 

Relatório de instalação 

Proposta adjudicada 

Fatura (recebida) 

Comprovativo de pagamento 

(externo) 

Mapa Financeiro 

Correspondência (interna e 

externa) 

Mapa de férias 

Registo de formações 

Contrato de trabalho 

Picagem relógio de ponto 

Registo banco de horas 

Registo de deslocação 

Recibo de vencimento 

Mapa de equipas 

Informática 

Correspondência (interna e externa) 

Tutorial de instalação 

Contrato fornecimento serviços tecnológicos 

Fatura (recebida) 

Relatório de assistência técnica 

Credencial administrativa 

 
Tabela 1: Identificação das tipologias informacionais por área funcional 

 

Posto isto, este levantamento permitiu ter uma perceção sobre os conteúdos, 

documentos e informação a que os colaboradores de cada área funcional precisam aceder 

para a realização das suas responsabilidades laborais.  

 

3.5.2 - Atores e Perfis de Utilizadores 

A modelação do processo de negócio e a familiarização com o contexto 

organizacional da IndLab permitiram identificar algumas lacunas na realidade laboral da 

empresa. No que diz respeito à gestão de identidades e acessos no domínio e no servidor 

de ficheiros local, foram identificadas algumas situações que, consequentemente, 
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colocavam em causa a segurança da informação presente nos sistemas da empresa. Assim 

foi identificada a existência de:  

• contas de utilizadores com mais permissões do que as que realmente 

seriam espectáveis e necessárias para o desenvolvimento das suas funções 

laborais; 

• colaboradores a utilizarem mais do que uma conta de utilizador no 

desempenho das suas atividades, recorrendo à utilização de contas de 

antigos colaboradores da empresa.  

 

Assim sendo, tornou-se evidente a necessidade de se proceder a uma correta 

definição e gestão do grupo de utilizadores (identidades) a atuar sobre o sistema. Numa 

primeira fase procedeu-se ao levantamento dos colaboradores da empresa que utilizam as 

TI no desenvolvimento das suas funções laborais, identificando os respetivos 

departamentos, as suas funções e responsabilidades (ver Anexo IV). 

Numa segunda fase, tornou-se essencial a identificação e o mapeamento de 

diferentes perfis de utilizadores, de forma a ser possível a atribuição de diferentes 

permissões e acessos aos vários grupos de utilizadores instituídos. Para uma gestão de 

acessos mais coerente, e visto que deve ser evitada a atribuição de permissões a nível 

individual, optou-se por se proceder à atribuição de permissões de acesso a perfis/grupos 

de utilizadores. Para tal, acedeu-se ao Active Directory Users and Computers presente no 

controlador de domínio no servidor Scorpius, o controlador de domínio local alicerçado 

no Server 2008.   

Na IndLab, os colaboradores de um mesmo departamento têm um perfil de 

utilizador similar, uma vez que a própria departamentalização vigente na empresa, de uma 

forma natural, por si só já permite a estipulação de funções e responsabilidades muito 

similares dentro de um mesmo departamento. No entanto, em algumas exceções, e de 

acordo com as diferentes responsabilidades departamentais, existe a necessidade de se 

atribuírem diferentes tipos de permissões aos colaboradores de um mesmo departamento. 

Por outro lado, na realidade organizacional da IndLab, existe, ainda, a necessidade de 

alguns colaboradores, no desempenho das suas funções, acederem a conteúdos de outros 

departamentos. Assim, será necessário que a esses colaboradores, além do perfil de 

utilizador do seu respetivo departamento, lhe sejam atribuídos perfis de utilização que lhe 

concedam acesso aos conteúdos que necessitam.  
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Assim, neste caso, optou-se por se criar três perfis de utilizador que abranjam os 

conteúdos empresariais dos respetivos departamentos a que um utilizador/grupo de 

utilizadores necessita de ter permissões de acesso. Posto isto, foram estabelecidos os 

seguintes perfis de utilizador, de acordo com as permissões de ação do Windows Server 

2008 (ver Anexo V): 

• GR-Departamento: modificar 

• GR-Departamento-Min: ler e executar 

• GR-Departamento-Ext: leitura 

 

Área Funcional Funções / Responsabilidades Perfil de Grupo de Utilizadores 

Conselho de 

Administração 

Administrador 
GR-ConselhoAdministração 

Administrador Financeiro 

Qualidade Responsável Departamento da Qualidade 

GR-Qualidade 

GR-Compras-Ext 

GR-Manutenção-Ext 

Informática 
Responsável Departamento de Informática 

GR-Informática 
Técnico de Informática 

Financeiro e 

Contabilidade 

Técnico de Contabilidade 
GR-FinaceiroContabilidade 

Técnico de Tesouraria 

Técnico Administrativo GR-FinaceiroContabilidade -Min 

Recursos Humanos 
Gestora de Recursos Humanos GR-RecursosHumanos 

Rececionista GR-RecursosHumanos-Min 

Desenho e 

Orçamentação 

 Responsável Departamento de Desenho e 

Orçamentação 
GR-DesenhoOrçamentação 

GR-Comercial-Ext 

GR-Planeamento-Ext Desenhador e Orçamentista 

Comercial 

Responsável Departamento Comercial 

GR-Comerial 

GR-DesenhoOrçamentação-Ext 

Gestor Comercial 

Assistente Comercial 

 Secretária Administrativa e Comercial 

Compras 
Responsável Departamento de Compras GR-Compras 

GR-Qualidade-Ext 

GR-CaisExportação Técnico Administrativa (Cais de Exportação) 

Produção 

Responsável pela Carpintaria 

GR-Produção 

Responsável pela Serralharia 

Ajudante de Armazém 

Fiel de Armazém 

Responsável Eletricidade 

Responsável pelo Cais Exportação 
GR-Produção 

GR-CaisExportação 
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Área Funcional Funções / Responsabilidades Perfil de Grupo de Utilizadores 

Técnico Técnico de Desenvolvimento do Produto 
GR-Técnico 

GR-Planeamento-Ext 

Planeamento 

Técnica de Planeamento 
GR-Planeamento 

GR-DesenhoOrçamentação-Ext 

GR-Técnico-Ext 

GR-Produção 
Programador de Produção 

Instalação de Obra 

Coordenador de Instalação de Obra 

GR-InstalaçãoObra 

GR-Planeamento-Ext 

GR-DesenhoOrçamentação-Ext 

GR-Técnico-Ext 

Chefe de Equipa 
GR-InstalaçãoObra-Min 

Montador 

Infraestrutura e 

Manutenção 

Diretor de Operações 

GR-InfraestruturaManutenção 

GR-Comercial-Ext 

GR-DesenhoOrçamentação-Ext 

GR-Compras-Ext 

GR-Técnico 

GR-Planeamento 

GR-InstaçãoObra 

GR-Produção 

Técnico de Manutenção e Produção 

GR-InfraestruturaManutenção 

GR-Técnico 

GR-Planeamento 

GR-Produção 

Estagiário GR-InfraestruturaManutenção-Min 

 
Tabela 2: Mapeamento de perfis/grupos de utilizadores 

 

Por fim, numa terceira fase, estando claramente identificados os atores e os 

respetivos perfis/grupos de utilizador a atuar sobre a estrutura de armazenamento da 

informação, procedeu-se à inativação e à eliminação das contas de utilizadores de antigos 

colaboradores da empresa.  

No tocante à identificação e autenticação e ao controlo de acessos e permissões 

nos SI da empresa, foi estabelecida uma política que assegura a Gestão de Identidades e 

Acessos dos colaboradores da IndLab (ver Anexo VI). 

 

3.6 - Organização e Representação da Informação 

Conforme abordado na Revisão de Literatura, as organizações, no decorrer dos 

seus processos de negócio, desenvolvem e lidam com muita informação, informação essa 

que serve de suporte para as tarefas a realizar. De facto, nos diferentes contextos 

organizacionais, há a necessidade de se partilhar grande parte dos conteúdos empresariais 
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existentes pelos diversos intervenientes no processo de negócio, pelo que se pretende que, 

quando requeridos, o acesso a estes conteúdos seja fácil e rápido. 

Como vimos, a organização em estudo possuía uma estrutura para a organização 

e representação da informação que acabou por se revelar ineficiente, na medida em que a 

transversalidade dos processos de negócio e as necessidades de acesso e uso da informação 

não se refletiam na opção tomada. 

Na verdade, para além da necessidade evidente em se proceder à reformulação da 

estrutura de diretórios local, também terá de ser tida em consideração a inexistência de uma 

classificação do conteúdo.  

Assim, com o trabalho realizado nas anteriores etapas desta dissertação, foi 

possível delinear um plano de classificação de conteúdos, bem como uma estrutura que 

assegure a organização e a representação da informação presente no servidor Draco, o 

servidor de ficheiros local que concentra, na sua maioria, informação não-estruturada. 

Por outro lado, a IndLab dispõe de uma tecnologia ECM que não está a ser 

utilizada pelo DI e que, perante os problemas relacionados com a gestão dos conteúdos 

internos, se poderá tornar numa ferramenta essencial na gestão dos mesmos. 

 

3.6.1 - Estruturas de Classificação 

De acordo com a realidade organizacional da IndLab, a construção de uma 

classificação facetada adaptada às necessidades dos colaboradores que lidam diariamente 

com os conteúdos da empresa, permitiria ultrapassar, por um lado, os problemas 

relacionados com a organização e a representação da informação no servidor local, e, por 

outro lado, os problemas relacionados com a pesquisa, o acesso e a recuperação dos 

conteúdos pretendidos. 

Assim, sendo já conhecido o contexto organizacional da empresa, o 

comportamento e as necessidades informacionais dos seus colaboradores, para a 

classificação dos conteúdos foram identificadas as seguintes facetas (ver Anexo VII): 

• Orgânico-funcional (por departamentos); 

• Fase do projeto; 

• Tipologia informacional; 

• Formato do documento 
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Num primeiro nível considerou-se a faceta “Orgânico-Funcional” já que no fluxo 

de trabalho da organização, dada a importância atribuída à departamentalização da 

empresa, se torna imperativo desde logo saber em que departamento são produzidos e /ou 

utilizados determinados conteúdos. 

Num segundo nível considerou-se a faceta “Fase do Projeto” uma vez que no 

contexto organizacional da IndLab os processos de negócio são frequentemente 

identificados e tratados pela fase em que se encontra o projeto de obra. 

Num terceiro nível considerou-se a faceta “Tipologia Informacional” visto que 

esta permite identificar claramente os diferentes tipos de documentos vigentes no âmbito 

de atuação organizacional. 

Por último, num quarto nível, considerou-se a faceta “Formato de Documento” 

porque assim será possível identificar o documento pretendido pelo seu formato. 

Posto isto, foram identificadas duas possíveis estruturas para o armazenamento da 

informação no servidor de ficheiros local: uma com base na estrutura orgânico-funcional 

da empresa; e outra com base nos processos de obra da empresa. 

 

Estrutura por nível hierárquico com base na estrutura orgânico-funcional 

Esta estrutura deverá refletir a departamentalização vigente no contexto 

organizacional da IndLab pelo que a árvore de diretórios, num primeiro nível, deverá 

refletir a estrutura orgânica da empresa, dividida por departamentos. Num segundo nível, 

a estrutura deverá apresentar a seguinte delineação: 

• Pasta Exclusiva: para o armazenamento de conteúdos exclusivos do 

respetivo departamento; 

• Pasta Temporária: para o armazenamento de conteúdos de caráter 

temporário (90 dias), pertencentes ao respetivo departamento; 

• Pasta Estagiários: para o armazenamento de conteúdos que se pretendam 

compartilhar com os estagiários do respetivo departamento; 

• Pasta Pública: para o armazenamento de conteúdos do respetivo 

departamento que possam ser pertinentes para outros departamentos da 

empresa. 
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Ilustração 16: Estrutura de armazenamento com base na estrutura orgânico-funcional 

 

Estrutura por nível hierárquico com base na Fase do Projeto 

Esta estrutura deverá refletir a organização das diferentes fases de um processo de 

obra, desde a sua fase inicial até à sua fase de conclusão. A utilização desta estrutura seria 

facilmente adaptável ao contexto da organização, uma vez que como todos os projetos 

são geridos de acordo com a fase em que se encontra o processo de obra, a própria 

estrutura hierárquica de pastas refletiria a organização do próprio projeto. 

Assim, a árvore de diretórios, num primeiro nível, deverá estar organizada pelo 

nome dos clientes e pelos respetivos números de obra. Num segundo nível, deverão surgir 

as diferentes fases do projeto (identificadas nas estruturas de classificação), para que em 

cada uma delas possam constar as diferentes tipologias informacionais a usar. 
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Ilustração 17: Estrutura de armazenamento com base na fase do projeto 

 

3.6.2 - A ferramenta SharePoint 

A IndLab possui uma intranet corporativa, alicerçada sobre a tecnologia ECM do 

Microsoft Office SharePoint Server 2007, que pretende funcionar como uma ferramenta 

de suporte aos processos de negócio da organização. No fundo, a plataforma do 

SharePoint 2007 permite a integração e a disseminação de informação e conteúdos por 

todo o ambiente organizacional. 

Atualmente, o SharePoint da empresa, a um primeiro nível, encontra-se 

estruturado por departamentos, pelo que cada departamento possui o seu respetivo site 
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departamental. Contudo, o site disponibilizado para o DI encontrava-se inutilizável, pelo 

que se optou por potenciar as valências fornecidas pelo SharePoint para corresponder às 

necessidades apresentadas pelo DI. 

Assim sendo, ainda no que diz respeito à organização e representação da 

informação no contexto da IndLab, no próprio DI foram identificadas algumas 

necessidades. Por um lado, havia a necessidade de se proceder à desmaterialização dos 

diversos documentos administrativos (contratos de fornecedores de serviços, faturas de 

pagamentos, entre outros) e de suporte (tutoriais de instalação, credenciais de acesso, 

entre outros) do próprio departamento, já que estas informações se encontravam dispersas 

por diversas capas de arquivo, muitas das vezes duplicadas, sem consolidação e sem 

qualquer mecanismo de segurança. Por outro lado, com esta realidade, a seleção e a 

recuperação de informação tornava-se num processo muito moroso. 

Optou-se por desenhar uma estrutura para o site do DI de acordo com as tipologias 

informacionais identificadas, de forma a representar e a corresponder às necessidades 

informacionais sentidas no próprio departamento. Assim, no site do DI no SharePoint 

criaram-se as seguintes pastas de documentos: 

• Documentos Informativos: destinada ao armazenamento e à 

disseminação de documentos relevantes para todos os colaboradores da 

IndLab; 

• Documentos Classificados: destinada ao armazenamento de documentos 

internos essenciais para a operacionalização do DI, nomeadamente de: 

contratos de fornecedores de serviços, credenciais de acesso, 

licenciamento de software, organogramas de dispositivos, organogramas 

de rede, tutoriais de instalação de software, registos diversos (registo de 

impressões mensais, lista telefónica, entre outros); 

• Relatórios de Assistência: destinada ao armazenamento dos relatórios 

das assistências técnicas em serviços de TI; 

• Faturas: destinada ao armazenamento das faturas de equipamentos e os 

serviços de TI (faturas mensais ou trimestrais das impressoras, faturas dos 

licenciamentos de software, entre outros); 

• Documentos Partilhados: destinada ao armazenamento e à disseminação 

de documentos a partilhar entre o DI e um utilizador ou um grupo de 

utilizadores específico (por exemplo, no caso dos documentos 
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relacionados com os portais dos concursos públicos que apenas devem ser 

partilhados com o colaborador responsável pela candidatura da IndLab aos 

concursos públicos). 

 

Aquando do upload dos documentos na sua respetiva biblioteca, teve-se especial 

consideração no preenchimento da meta-informação associada a cada documento, uma 

vez que essa meta-informação ajudaria, por um lado, na organização dos conteúdos 

introduzidos nas diferentes pastas, e, por outro lado, na pesquisa e na recuperação dos 

conteúdos pretendidos. Por exemplo, no caso dos “Documentos Classificados”, tornou-

se essencial o correto preenchimento da meta-informação relativa à tipologia documental, 

uma vez que, de forma a simplificar a recuperação dos documentos pretendidos, o 

SharePoint foi configurado para agrupar os documentos desta pasta acordo com a sua 

tipologia documental. 

Na verdade, esta solução adotada no SharePoint surgiu como uma excelente 

ferramenta para a gestão de conteúdos, visto que esta permite: 

• gerir o ciclo de vida da documentação do departamento, através da 

atribuição de permissões de leitura e/ou escrita e/ou eliminação aos 

conteúdos presentes; 

• a integração com as diversas ferramentas do Microsoft Office utilizadas 

no DI; 

• facilitar a pesquisa e a recuperação da informação pretendida, através da 

categorização dos documentos. 

 

O SharePoint 2007 será, ainda, uma plataforma essencial para a disseminação de 

alguns conteúdos desenvolvidos no modelo de gestão integrada projetado no contexto 

organizacional da IndLab, como por exemplo: o Manual de Procedimentos do DI; o 

Catálogo de Serviços do DI, o Regulamento Interno de TI, entre outros. 

No decorrer desta dissertação, foram desenvolvidos outros componentes no 

SharePoint (como por exemplo, os inventários de TI), que funcionaram como ferramentas 

de suporte a algumas medidas implementadas no modelo de gestão integrada 

desenvolvido. 
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3.7 - Gestão de TI 

Hoje em dia, independentemente do contexto de negócio organizacional, e como 

se pode comprovar com a revisão realizada à literatura existente, é consensual que 

praticamente todas as organizações se suportam nas TI para o desenvolvimento dos seus 

processos organizacionais. Ora, se se atingiu um patamar em que existe uma real 

dependência das TI, é crucial que, para um bom desempenho organizacional, se proceda 

a uma correta Gestão de TI, quer a nível da Gestão dos Recursos de TI (ITAM), quer a 

nível da Gestão dos Processos e Serviços de TI (ITSM). 

No desenvolvimento do trabalho realizado no campo da Gestão dos Recursos de 

TI, para além das diferentes perspetivas apresentadas na revisão de literatura, tem-se em 

consideração a Gestão dos Recursos de TI como uma linha orientadora que permite a uma 

organização saber quais as infraestruturas e recursos de TI que possui, onde estas se 

encontram, que configurações apresentam, de que forma estas são utilizadas e como estas 

afetam os serviços de TI e os seus próprios processos de negócio (Mohan 2013; Sisco 

2015).  

A nível da Gestão dos Processos e Serviços de TI, e dado que as TI, ao surgirem 

nos contextos organizacionais, tiveram como intuito a melhoria e a otimização dos 

serviços prestados, deve-se ter em consideração que estas devem ser geridas de acordo 

com procedimentos e políticas especializadas, para que se atinjam os objetivos 

estratégicos para as quais foram estabelecidas. Assim, a ITSM apresenta uma abordagem 

que permite melhorar a forma com as TI são utilizadas, assegurando a coesão entre os 

processos, as pessoas e a tecnologia, de forma a que uma organização atinja os seus 

objetivos de negócio. 

Tornou-se imperativo o levantamento de todos os recursos de TI, tanto de recursos de 

hardware como de recursos de software, o mapeamento da arquitetura de sistemas, e a gestão 

dos serviços e processos de TI que suportam os processos de negócio da IndLab. 

 

3.7.1 - Levantamento de recursos de hardware e software 

Na empresa que serviu de contexto para a realização desta dissertação, não se pode 

considerar que existisse efetivamente uma gestão sobre os recursos de TI, uma vez que 

não existiam registos dos mesmos, nem dos colaboradores responsáveis por cada recurso 

de TI, dos softwares e licenças ativas em cada recurso, entre outros aspetos.  
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Numa primeira abordagem ao levantamento dos recursos de hardware e software, 

optou-se por criar uma tabela numa folha de cálculo Excel (ver Anexo VIII), para registar 

o levantamento dos recursos de TI pertencentes à IndLab. Com o intuito de se simplificar 

o processo de catalogação destes recursos de TI, optou-se por fazer apenas o levantamento 

das características dos computadores e dos monitores utilizados por cada colaborador, 

bem como do software presente em cada um destes recursos.  

Para tal, definiram-se como critérios para a catalogação destes recursos de TI, os 

seguintes campos: 

• Hardware  

▪ o departamento em que se encontra o recurso de TI; 

▪ o identificador único do recurso de TI; 

▪ a marca do recurso de TI; 

▪ o modelo do recurso de TI; 

▪ a descrição do hardware presente no recurso de TI, através do 

registo da placa gráfica, do processador, da memória RAM e do 

disco rígido instalado nos computadores; 

▪ o estado de conservação do recurso de TI, se este encontra-se em 

bom ou mau estado de conservação; 

▪ o responsável pela utilização do recurso de TI; 

▪ as caraterísticas do monitor associado ao recurso de TI, ou seja, a 

marca e o modelo dos monitores interligados aos computadores 

utilizados por cada colaborador. 

• Software: 

▪ a descrição dos softwares associados ao recurso de TI, ou seja, a 

enumeração do software presente nos computadores; 

▪ o ID do Produto do respetivo software; 

▪ o estado da licença de software presente no computador, se esta se 

encontra ativa ou não. 

 

Contudo, à medida que o número de recursos de TI catalogados foi aumentando, 

percebeu-se que não era fiável continuar com estes registos numa folha de cálculo, uma 

vez que o processo de consulta dos recursos de TI catalogados era muito moroso. Para 
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além da dificuldade em se encontrar determinado recurso, estavam a ser fetetadas 

incoerências no levantamento dos recursos de TI, como por exemplo: 

• associar os monitores e os computadores como um recurso de TI, em vez 

de se encarar estes dois equipamentos como recursos de TI distintos; 

• anotar, apenas, o levantamento do ID de Produto e o estado da licença do 

Windows e do Microsoft Office instalados nos equipamentos; 

• a impossibilidade de manter um registo de histórico para os recursos de 

TI. 

 

A decisão passou por repensar a estratégia de catalogação dos recursos de TI e 

definir uma nova abordagem para o levantamento dos recursos de hardware e software 

da IndLab. Assim, o principal objetivo passou por delinear uma abordagem que 

permitisse a adoção de uma estrutura clara, de simples compreensão, de fácil acesso aos 

recursos e adaptável a qualquer tipo de recurso de TI pertencente à organização.  

Para responder a estas demandas, optou-se por criar uma nova estrutura para o 

levantamento dos recursos de hardware e software, seguindo as orientações apresentadas 

pela ABES (2014), que propõe a criação de dois inventários distintos: um inventário de 

software e outro inventário de hardware. Com estas indicações, são apresentadas as boas 

práticas a considerar na Gestão de Ativos de TI, de acordo com a norma ISO/IEC 19770 

que estabelece um modelo padrão para a gestão de todos os recursos de TI de uma 

organização. 

O trabalho a desenvolver neste projeto de dissertação apenas terá em consideração 

a primeira camada (Trustworthy Data) da ISO/IEC 19770, que permite a uma organização 

saber quais os ativos de TI que possui, de forma a que consiga realizar uma correta gestão 

destes seus recursos tecnológicos. 

Assim, numa primeira fase, foi realizado um levantamento a todos os ativos de 

software da IndLab, de acordo com a estrutura de SAM (ABES 2014, 18–19): 

• nome do produto; 

• versão do produto; 

• tipo do produto; 

• licenciamento: código de identificação da licença; 

• quantidade de licenças adquiridas; 
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• data de aquisição do produto; 

• data de expiração do produto; 

• observações adicionais sobre o produto. 

 

Numa segunda fase, foi realizado um levantamento de todos os ativos de 

hardware da IndLab, seguindo a seguinte estrutura de HAM (ABES 2014, 17): 

• código único do recurso; 

• fabricante / desenvolvedor do recurso; 

• modelo do recurso; 

• tipologia do recurso; 

• responsável pela utilização do recurso; 

• localização do recurso; 

• estado de conservação do recurso; 

• observações adicionais sobre o recurso. 

 

Com base nas estruturas estabelecidas, procedeu-se ao levantamento faseado de 

todos os recursos de hardware e de software, de forma a permitir a respetiva inventariação 

destes recursos de TI no SharePoint da IndLab, através da criação de dois Inventários de 

TI, um destinado à inventariação do Hardware (ver Anexo IX) e outro à inventariação do 

Software (ver Anexo X).  

Contudo, de forma a corresponder às necessidades sentidas pelo DI da IndLab, foi 

necessário associar mais informação a cada recurso de TI, com o intuito de tornar estes 

inventários ainda mais úteis para o desenvolvimento organizacional. Assim sendo, 

desenvolveu-se uma estrutura que serviu de base para a catalogação de todos os recursos 

de TI na IndLab (ver Anexo XI). 

Assim, através da criação destes Inventários de TI no SharePoint, estabelece-se 

uma base de dados de ativos fidedigna, que contabiliza os inventários de software e de 

hardware organizacional, resultante do contínuo processo de recenseamento da 

infraestrutura tecnológica da IndLab. Com estes inventários, tornou-se possível, para o 

DI, saber ao certo quais os recursos que a organização possui e, consequentemente, 

facilitou a tarefa de gerir eficazmente estes recursos tecnológicos.  
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Na tabela 3 encontra-se detalhado o número de recursos de TI catalogados no final 

do processo de levantamento e inventariação dos recursos de hardware e software da 

IndLab. 

Recursos de TI Quantidade 

Access Points 4 

Impressoras 10 

Monitores 42 

Computadores 
Laptop 15 

Desktop 42 

Servidores 10 

Switches 10 

Telefones 43 

Softwares 15 

  

Total 191 

 

Tabela 3: Recursos de TI catalogados 

 

Nos atuais contextos organizacionais, as organizações encontram-se equipadas 

com recursos de TI muito similares (da mesma marca e modelo) pelo que se torna muito 

difícil a identificação exata de um determinado recurso. Para ultrapassar esta dificuldade, 

utilizou-se uma ferramenta do BarTenderDesign, um programa que permite a 

personalização de etiquetas. Assim, foram desenhadas etiquetas para colocar nos 

equipamentos, para que de uma forma simples e rápida se pudessem identificar os 

recursos de TI presentes em cada posto de trabalho. As etiquetas colocadas nos 

equipamentos contêm o código único do recurso de TI, o logotipo da IndLab, e um 

barcode único que permite a leitura ótica destas etiquetas. 

Depois de catalogados e inventariados todos os recursos de TI da IndLab, 

rapidamente se chegou à conclusão que, dado o número de recursos sobre a alçada do DI, 

seria praticamente impossível detetar e acompanhar em tempo real os eventuais 

problemas que fossem surgindo nesses mesmos recursos.  

Para corresponder a estas necessidades, procedeu-se à instalação e à aplicação da 

ferramenta opensource Spiceworks, uma ferramenta que permite gerir e monitorizar, 

através de uma interface web, todos os dispositivos pertencentes ao parque informático 

de uma organização (ver Anexo XII). A licença para a utilização deste software é 

disponibilizada gratuitamente pela comunidade de profissionais que gere a organização 
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Spiceworks. Esta comunidade continua a assegurar livremente a disponibilidade desta 

ferramenta porque, para além dos diferenciados métodos de publicidade, o Spiceworks é 

utilizado e patrocinado por grandes empresas a nível mundial, como por exemplo a Intel, 

a Dell ou a Microsoft. 

Assim, o Spiceworks foi instalado no ServerAP da IndLab, o servidor local 

dedicado à instalação e ao armazenamento das aplicações que suportam os serviços 

prestados pelo DI a toda a comunidade organizacional. Este dispositivo foi o mais 

indicado para o alojamento desta ferramenta, já que as suas caraterísticas de servidor lhe 

conferem uma disponibilidade total por um período de 24 horas, o que permitiu alcançar 

o objetivo de monitorizar em tempo real todos os dispositivos presentes no parque 

informático da IndLab. 

Para que o serviço de inventariação e monitorização do Spiceworks ficasse 

operacional, foi necessário autorizar a ferramenta a autenticar-se e a aceder aos 

dispositivos presentes no domínio da IndLab. Para tal, introduziu-se as credenciais de 

administração de rede suportadas pelas contas de suporte do DI (contas suportit e admin). 

Por outro lado, foi, ainda, necessário alocar e configurar o serviço de diretórios do Active 

Directory, indicando o endereço IP do servidor local do Active Directory e as suas 

respetivas credenciais de administração, de forma a que todas as contas dos utilizadores 

presentes no Active Directory pudessem ser migradas para o sistema do Spiceworks. 

Concluída a instalação e a configuração das definições globais que possibilitaram 

a sincronização entre o Spiceworks e o domínio da empresa, definiu-se a gama de 

endereços IP que assegurou a inventariação de praticamente todos os recursos de TI 

presentes no parque informático da IndLab. A inventariação dos recursos de TI realizada 

pelo Spiceworks não foi totalmente completa uma vez que, por um lado, existiam 

equipamentos que, por não ser possível a sua ligação à rede organizacional (como por 

exemplo: os monitores e os telefones), não foram detetados pelo serviço de monitorização 

do Spiceworks. Por outro lado, muitos dos equipamentos que foram “apanhados” pelo 

Spiceworks não apresentavam um nível de detalhe considerável, porque a própria firewall 

desses equipamentos não permitia que a aplicação instalada no ServerAP despoletasse os 

serviços do Spiceworks. 

Para ultrapassar estes aspetos, foi necessário proceder-se à instalação do 

Spiceworks Agent em todos os computadores presentes na rede da IndLab, para se garantir 
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que os serviços do Spiceworks eram autorizados localmente. Assim, o Spiceworks Agent 

é um agente que coleta, detalhadamente, os dados, as caraterísticas, os desempenhos e os 

eventos associados a cada computador, e os envia para o Spiceworks. Com este agente 

foi, ainda, possível alcançar alguns dispositivos que não tinham sido detetados pelo 

normal serviço de monitorização do Spiceworks. 

Depois de inventariados todos os equipamentos presentes na rede, foi possível 

classificá-los e organizá-los de acordo com a tipologia definida na estrutura de 

classificação criada para a inventariação dos recursos de TI. 

No que diz respeito às contas de domínio importadas para o sistema do 

Spiceworks, foi necessária a realização de uma revisão dos atores envolvidos, uma vez 

que aquando a importação de contas, foram açambarcadas todas as contas presentes no 

Active Directory, quer as contas ativas como as inativas. Para ultrapassar esta 

contrariedade, estipularam-se diferentes grupos de atores com base na estrutura de 

departamentos definida na análise orgânico-funcional da empresa, e organizaram-se esses 

perfis migrados pelos seus respetivos grupos departamentais. De forma a aglomerar todas 

as contas inativas, foi criado um grupo especifico para esses atores inativos. 

Depois de geridos os atores a considerar na atuação do Spiceworks, e de forma a 

facilitar ainda mais a monitorização dos diferentes equipamentos, foram alocados, a cada 

um dos atores, os seus respetivos equipamentos de TI em utilização, a fim de se tornar 

mais facilitada, através do Spiceworks, a identificação dos recursos associados a cada 

colaborador, e vice-versa. 

Uma das grandes valências proporcionadas pelo Spiceworks, reside no facto de 

este disponibilizar um serviço de monitorização que permite a identificação de alguns 

critérios que, ao serem atingidos, é enviado automaticamente um alerta para os 

administradores do sistema Spiceworks.  

Para a automatização deste serviço, procedeu-se à criação de uma conta de suporte 

no AD, para que se pudesse associar uma conta de email à ferramenta Spiceworks. Posto 

isto, definiu-se o reencaminhamento de emails desta conta para a conta de email do DI 

(suportit), de forma a que tanto o responsável pelo DI como o técnico de informática da 

IndLab, fossem notificados sobre os critérios atingidos.  

No caso da aplicabilidade idealizada para o contexto da IndLab, foram definidos 

alertas para alguns critérios, como por exemplo: 
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• Quando a capacidade de armazenamento em disco de um recurso atinge 

um valor inferior a 5%; 

• Quando um servidor fica inativo por mais de 10 minutos; 

• Quando o nível de tinteiro das impressoras atinge valores inferiores a 10% 

da capacidade total; 

• Quando as licenças de software (por exemplo as licenças de antivírus) 

instaladas nos equipamentos se estão a aproximar da data de expiração; 

• Quando se está a aproximar a data de expiração da garantia de um 

equipamento. 

 

Na verdade, este serviço de monitorização e de alertas tornou-se numa excelente 

ferramenta para o acompanhamento dos recursos de TI presentes em todo o domínio da 

IndLab. Para além das utilidades enunciadas até então, os serviços do Spiceworks 

disponibilizados na interface web, permitiram ainda: 

• saber quais os softwares instalados nos diferentes equipamentos, e as suas 

respetivas licenças de utilização; 

• gerar relatórios em formato PDF através do módulo de reports, com base 

em informações e métricas disponibilizadas pela própria ferramenta; 

• rastrear em tempo real os processos em execução em cada dispositivo; 

• detetar equipamentos que não tinham sido identificados nos processos de 

levantamento e de catalogação dos recursos de TI. 

 

Dadas as valências do Spiceworks pode-se considerar, à primeira vista, que o 

Inventário de TI presente no SharePoint se tornou inútil. Contudo, com uma análise mais 

minuciosa, pode-se constatar que na prática estas ferramentas complementam-se. Isto é, 

por um lado, o Spiceworks permite monitorizar praticamente todos os recursos de TI em 

tempo real, o que não é possível alcançar com o Inventário de TI. No entanto, por outro 

lado, o Inventário de TI projetado no SharePoint apresenta exatamente todos os recursos 

de TI pertencentes à IndLab, com um nível de detalhe e com um histórico de utilização 

que não é possível granjear com os serviços do Spiceworks. 



 

93 

 

Esta ferramenta permitiu, ainda, a criação de um Service Desk, através da 

aplicabilidade do seu módulo de HelpDesk, onde o DI passou a fornecer um serviço de 

apoio aos colaboradores da IndLab no suporte e na resolução de problemas técnicos. 

A operabilidade do Service Desk do Spiceworks foi possível graças ao agente 

instalado inicialmente em todos os computadores da IndLab que, para além das 

características acima mencionadas, permite, ainda, a configuração de um portal de 

HelpDesk baseado num sistema de tickets.  

Contudo, foi necessária a personalização desse portal, o Portal do HelpDesk de 

TI, de forma a que este apresenta-se não só um layout mais adaptado ao contexto 

institucional da IndLAb, mais concretamente através da apresentação do logotipo da 

empresa e dos contactos internos do DI, como também uma estrutura de fácil utilização 

para qualquer colaborador da organização.  

Com o intuito de familiarizar e auxiliar os utilizadores com menos aptidões e 

competências computacionais na utilização deste serviço, foi desenvolvido um tutorial 

explicativo com todos os passos necessários para a abertura de um ticket no HelpDesk de 

TI (ver Anexo XIII). O documento relativo ao tutorial de utilização do HelpDesk de TI 

foi disponibilizado a todos os colaboradores da IndLab, através da sua migração para a 

biblioteca dos “Documentos Informativos” presente no SharePoint da empresa. 

De forma a manter a continuidade deste serviço, o responsável pelo DI deverá 

assumir o papel de gestor do HelpDesk de TI.  

Este serviço de HelpDesk acabou por se tornar numa excelente ferramenta para o 

desenho dos serviços de TI fornecidos pelo DI, conforme será explicitado no ponto 3.7.2.1 

da presente dissertação. 

Pode-se considerar que através da inventariação detalhada no SharePoint e através 

do serviço de monitorização do Spiceworks, foi possível controlar minuciosamente todos 

os aspetos relacionados com a gestão dos recursos de TI dispersos pelo parque 

informático da IndLab. 

No entanto, a opção tomada envolve riscos e requer regras de atuação. Por um 

lado, deve ser evitável a total dependência da ferramenta Spiceworks para o controlo dos 

recursos de TI, uma vez que não se pode garantir a cem por cento que esta tecnologia 

continue gratuita para os seus utilizadores, nem muito menos que a própria comunidade 

continue a suportar a atualização tecnológica da ferramenta. Na verdade, estes foram os 
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principais motivos que levaram à inventariação paralela dos recursos de TI no site do DI 

no SharePoint.  

Por outro lado, sempre que for disponibilizada uma nova versão do Spiceworks, 

devem ser analisadas cuidadosamente as cláusulas relacionadas com as permissões 

atribuídas à própria aplicação, uma vez que estas podem colocar em causa a segurança 

dos conteúdos da IndLAb. Isto é, para a aplicabilidade do serviço de inventariação e 

monitorização do Spiceworks, autoriza-se a ferramenta a se autenticar e aceder às 

caraterísticas dos dispositivos presentes no domínio da IndLab, e a aceder e migrar as 

contas de utilizadores no Active Directory para o sistema do Spiceworks. A primeira 

situação, por si só, não acarreta qualquer risco para a potencial quebra de segurança, uma 

vez que o sistema apenas faz a leitura das carateristicas do hardware e do software 

instalados no equipamento em questão. Contudo, no segundo caso, deve-se ter em atenção 

que o Active Directory é uma área sensível para a gestão do domínio local, pelo que não 

se deve autorizar o sistema Spiceworks a ter um controlo total na gestão das contas de 

utilizadores, devendo-se manter e rever sempre que necessário as restrições atualmente 

configuradas.  

 

3.7.2 - Gestão de Serviços e Processos de TI 

Na conjuntura organizacional da IndLab, o DI é o departamento responsável por 

alinhar as TI com as exigências do processo de negócio da empresa, concedendo todo o 

suporte tecnológico aos colaboradores que recorrem aos serviços de TI no exercício das 

suas responsabilidades laborais. Assim, o DI da IndLab não pode ser encarado apenas 

como um fornecedor de TI, mas também como um fornecedor de serviços de TI, pelo que 

é essencial que se assegure que esses serviços são fornecidos correta e qualitativamente. 

De acordo com Marques (2010, 4), um dos grandes problemas dos departamentos 

de informática prende-se com o facto de estes não saberem, em concreto, quais os serviços 

que fornecem às suas organizações. Frequentemente, no seio das organizações, o DI é 

encarado como o departamento que fornece e soluciona tudo em termos tecnológicos. 

Contudo, esta aceção acaba por gerar pouco valor para os recursos e serviços que o 

próprio departamento fornece. 

Na verdade, a realidade encontrada no contexto organizacional da IndLab não 

estava muito distante da ideia defendida pelo autor acima referenciado. Se, por um lado, 
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não existiam registos sobre os serviços prestados, por outro lado, também era pouca a 

documentação que suportava os processos e procedimentos necessários para o despoletar 

dos serviços prestados. Assim, na ótica da Gestão de TI, um DI ao não saber ao certo 

quais os serviços que fornece à sua comunidade, não poderá delinear uma estratégia que 

assegure eficaz e qualitativamente a gestão dos seus serviços e processos de TI. 

A fim de se corresponder às necessidades sentidas pela IndLab na gestão dos seus 

serviços de TI, para o trabalho realizado nesta temática, são seguidas as práticas 

apresentadas pela framework ITIL, que se propõe a auxiliar as organizações a alcançarem 

os seus objetivos de negócio, através da correta utilização dos seus serviços de TI. 

Nos primeiros dois volumes da ITIL v3, são apresentadas as orientações a seguir 

para a definição da Estratégia do Serviço e para o Desenho do Serviço. Assim, por um 

lado, terá de ser estipulada uma estratégia que permita identificar claramente os serviços 

oferecidos pelo DI aos seus clientes, e, por outro lado, terão de se adaptar diretrizes que 

possibilitem o desenho dos serviços, dos processos e procedimentos necessários para a 

introdução estratégica desses serviços no contexto organizacional da IndLab.  

Com o trabalho realizado ao nível da Gestão de Serviços e Processos de TI, 

pretende-se dar ao DI a possibilidade de este, enquanto provedor de serviços, conhecer 

os serviços que fornece, através da criação de um Portfólio de Serviços, como também 

através da documentação dos procedimentos necessários para a prestação desses serviços 

(Manual de Procedimentos). 

Portanto, neste contexto, importa esclarecer que um serviço será encarado como 

o conjunto de processos que permite entregar valor aos colaboradores da IndLab, 

facilitando os resultados que estes desejam atingir, potenciando o processo de negócio da 

empresa. 

 

3.7.2.1 - Levantamento e planeamento de serviços e processos 

Conforme referido no ponto 3.7.1.1 da presente dissertação, através da 

aplicabilidade do módulo de HelpDesk da ferramenta Spiceworks foi possível ao DI da 

IndLab disponibilizar um Service Desk a todos os utilizadores de TI na organização. 

O principal objetivo do HelpDesk de TI é disponibilizar um ponto único de 

contacto entre o DI e os restantes colaboradores da IndLab, para o suporte e resolução de 
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problemas técnicos. Este serviço acabou por se tornar numa excelente ferramenta para a 

identificação e desenho dos serviços de TI, visto que, através da análise dos tickets abertos 

no portal do HelpDesk de TI, foi possível identificar os incidentes e os pedidos de ajuda 

solicitados ao DI. Ou seja, no fundo, pode-se considerar que estes incidentes e pedidos de 

ajuda acabam por espelhar os serviços de TI disponibilizados pelo DI à comunidade de 

colaboradores da IndLab. 

A estratégia definida para a identificação dos serviços de TI terá como referência 

os incidentes e os pedidos de ajuda registados no HelpDesk de TI. Assim sendo, numa 

primeira iteração, procedeu-se ao levantamento dos serviços prestados no HelpDesk, 

através do estabelecimento de um report no Spiceworks que assegurasse a exportação dos 

metadados associados aos 208 tickets concluídos, até à data. 

Com base nas informações exportadas, optou-se por agrupar os metadados 

exportados por categoria (tabela 4), de forma a que se pudesse ter uma primeira impressão 

dos serviços prestados pelo DI.    

 

Tabela 4: Número de tickets registados por categoria 

 

Conforme ilustrado na tabela anterior, as categorias estabelecidas no Spiceworks, 

por um lado, acabam por fornecer informações muito genéricas sobre os serviços 

prestados, e por outro lado, uma grande parte (aproximadamente 39%) dessas solicitações 

não tem uma categoria associada. 

Optou-se por analisar, individualmente, o sumário, a descrição e as notas de cada 

ticket, de forma a identificar o serviço despoletado em cada um dos 208 tickets registados 

no HelpDesk de TI. Na sua fase inicial, esta tarefa tornou-se num processo moroso, no 

entanto, há medida que os serviços foram surgindo, de uma forma natural, alcançou-se 

Categoria Solicitações Percentagem

Email 9 4,3%

Hardware 20 9,6%

Hardware & Software 15 7,2%

Rede 13 6,3%

Software 46 22,1%

Configuração de Contas 24 11,5%

Sem categoria 81 38,9%

Total 208 100,0%
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um padrão que permitiu identificar claramente o serviço referenciado no ticket em 

questão.  

Dado o número de serviços de identificados, e de forma a simplificar o seu 

processo de organização, optou-se por agrupar os mesmos de acordo com a sua categoria 

geral. Por exemplo, no caso dos serviços de “Instalação de Impressora” e de “Manutenção 

de Impressora” faz todo o sentido que estes dois serviços distintos estejam agrupados por 

uma classe geral, que neste caso será “Impressão”.  

Assim, com base no HelpDesk de TI foram identificados os seguintes serviços: 

• Armazenamento: Árvore de Diretórios; Backups; Gestão dos Servidores; 

FTP (File Transfer Protocol). 

• Comunicações: Contas VOIP (Voice over Internet Protocol); ILMSN. 

• Domínio: Criação de Conta; Inativação de Conta; Permissões de Conta. 

• Email: Configuração de Conta; Listas de Distribuição; Webmail. 

• Hardware: Alteração de Posto; Assistência a Equipamentos; Catalogação 

de Hardware; Configuração de Equipamento; Instalação de Posto; 

Remoção de Posto; Reparação de Equipamentos. 

• Impressão: Controlo de Impressões; Instalação de Impressora; 

Manutenção de Impressora; Suporte Técnico. 

• Internet: Rede Wireless Interna. 

• PHC: Abertura de Conta; Permissões de Conta; Configuração. 

• Rede Local: Infraestruturas de Rede. 

• Segurança: Antivírus; Gestão de Páginas Web. 

• Software: Configuração de Programas; Instalação de Drivers; Instalação 

de Software; Licenciamento de Software. 

• Software & Hardware: Intervenção técnica. 

 

Depois de identificados os serviços despoletados no HelpDesk de TI, considerou-

se que, para além destes serviços levantados, o próprio DI fornecia mais serviços à 

comunidade da IndLab. Portanto, realizou-se uma reunião com o responsável pelo DI, 

não só para serem apresentados os serviços identificados até então, como também para 

identificar outros serviços prestados pelo DI. Assim, nesta reunião foram identificados os 

seguintes serviços:   
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• Domínio: Mapeamento de Drivers; Reposição de Password. 

• Email: Abertura de Conta; Eliminação de Conta. 

• Hardware: Aquisição de Recursos. 

• Impressão: Catálogo de Endereços. 

• Internet: Rede Wireless Geral. 

• Rede Local: Configuração de Rede Local. 

• Segurança: VPN (Virtual Private Network). 

• Software: Catalogação de Software. 

 

Assim sendo, cada um destes serviços identificados foi adicionado à lista de 

categorias do Spiceworks, para que seja possível, aos técnicos de informática da IndLab, 

identificar o serviço que mais se enquadra no incidente que está a ser registado em cada 

ticket aberto no HelpDesk de TI. Porém, optou-se por se acrescentar uma opção 

generalizada (denominada por “Outra”) à lista de categorias para que, por um lado, fosse 

possível a identificação de registos que não correspondem necessariamente a um serviço 

despoletado pelo DI (como por exemplo, no caso dos tickets a registar os encargos 

suportados pelos fornecedores de serviços externos). Por outro lado, a presença de uma 

opção generalizada será útil no caso em que os técnicos de informática não consigam 

relacionar o incidente registado com um serviço já identificado, o que será vantajoso para 

a identificação de serviços que ainda não se encontrem reconhecidos pelo DI. 

Editada a lista de categorias do Spiceworks, procedeu-se à edição manual de cada 

um dos tickets registado no HelpDesk de TI, alterando a sua categoria para o serviço 

correspondido no respetivo ticket.  

De seguida, numa segunda fase, tendo por base o report anteriormente 

estabelecido, voltou-se a exportar os metadados associados aos 208 tickets que serviram 

de modelo para o levantamento dos serviços de TI. Com base nestas novas informações 

exportadas, uma vez mais, agrupou-se os metadados por categoria, sendo que, com esta 

reformulação das categorias, passou-se a ter uma noção bem mais precisa dos serviços 

prestados pelo DI a toda a comunidade da IndLab, conforme ilustrado na Tabela 5.  
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Tabela 5: Número de tickets registados por categoria, após o processo de levantamento de 

serviços  
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Com base nas informações ilustradas na tabela 5, é de ressalvar que a maioria dos 

tickets categorizados como “Outra” de facto, não correspondem efetivamente a serviços 

fornecidos pelo DI, mas sim a registos de encargos suportados por fornecedores externos. 

Pode-se concluir, ainda, que uma parte significativa (aproximadamente 35%) dos 

serviços se prende com a instalação de software e com a configuração do ERP (Enterprise 

Resource Planning) PHC, que se encontra em fase de implementação. 

 

3.7.2.2 - Desenho de serviços e processos 

Depois de levantados e identificados os serviços de TI disponibilizados pelo DI à 

comunidade da IndLab, importa agora planear o desenho desses serviços, bem como dos 

processos que permitem o desenvolvimento desses mesmos serviços.  

Conforme abordado na revisão de literatura da presente dissertação, a estrutura 

ITIL apresenta o Desenho do Serviço como a fase do ciclo de vida do serviço responsável 

pela conceção dos serviços, das práticas e processos necessários para a estipulação da 

estratégia definida por um provedor de serviços de TI. Ao se proceder ao desenho dos 

serviços de TI, será possível alinhar os serviços e os recursos de TI de acordo com as 

necessidades e os requisitos exigidos pelo contexto organizacional da IndLab. 

Na verdade, esta tarefa será de extrema importância para o DI da IndLab, uma vez 

que não existe praticamente nenhum tipo de documentação que relate os serviços de TI 

prestados, nem os processos necessários para a estipulação desses serviços. Com esta 

filosofia é inexistente uma base de conhecimento, pelo que os procedimentos a realizar 

em cada serviço de TI ficam dependentes dos procedimentos adotados pelos 

colaboradores da IndLab. Assim sendo, surgem três problemas associados a esta falta de 

documentação:  

• não existe um padrão que determine os processos a seguir na prestação de 

um determinado serviço de TI;  

• ao não estar documentada a forma como se estabelece determinado serviço 

de TI, e ao não existir um padrão que determine os processos a seguir, 

torna-se muito complicada a avaliação e a melhoria dos serviços prestados; 

• quando há a necessidade de se reformular ou de se substituir a equipa de 

trabalho do DI, o conhecimento relativo aos serviços de TI prestados pelo 

DI é levado com os colaboradores que abandonam a empresa, tornando a 
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tarefa da equipa que vai entrar muito mais morosa, uma vez que não possui 

qualquer tipo de base sobre o trabalho realizado anteriormente. 

 

Neste aspeto, o framework ITIL recomenda que as organizações adotem uma 

prática que conduza à conceção de um Catálogo de Serviços, de forma a que se registem 

e identifiquem os serviços de TI prestados por um departamento de TI, ou uma empresa 

provedora de serviços TI, aos seus clientes. 

Portanto, estando já identificados os serviços de TI, será necessário proceder-se 

ao seu registo, formando assim um catálogo que contenha os serviços disponibilizados 

pelo DI a toda a comunidade da IndLab. Assim, pode-se considerar que no contexto 

organizacional da IndLab, este Catálogo de Serviços acarretará um valor considerável 

tanto para o DI como para toda a organização. Isto é, por um lado, o Catálogo de Serviços 

tornar-se-á numa excelente base para o DI ter conhecimento sobre os serviços de TI que 

oferece à comunidade da IndLab e, por outro lado, os restantes colaboradores da empresa 

estarão informados sobre os serviços de TI que podem usufruir ou ver correspondidos 

pelo DI. 

Cada um dos serviços registado no Catálogo de Serviços do DI (ver Anexo XIV) 

deverá apresentar a seguinte estrutura:  

• Serviço: designação do serviço; 

• Descrição: descrição geral do serviço fornecido; 

• Estado: estado do serviço 

▪ Ativo; 

▪ Descontinuado; 

▪ Em desenvolvimento. 

• Requerente: o cliente (colaborador) ou a unidade orgânica 

(departamento) que pode solicitar o serviço; 

• Condições: condições necessárias para o aprovisionamento do serviço; 

• Conteúdos: conteúdos a considerar aquando a solicitação do serviço; 

• Prioridade: prioridade de resolução do serviço 

▪ Alta: o serviço é essencial para o desempenho das funções laborais; 

▪ Média: o serviço não é essencial para o desempenho das funções 

laborais, contudo deve ser aprovisionado assim que possível; 
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▪ Baixa: o serviço não é prioritário para o desempenho das funções 

laborais. 

• Nível: nível de suporte do serviço 

▪ 1º nível: o serviço é aprovisionado sem a necessidade do técnico 

se descolar ao local de trabalho do requerente; 

▪ 2º nível: o serviço requer que o responsável ou o técnico de 

informática se desloquem ao local de trabalho do requerente; 

▪ 3º nível: o serviço requer a presença de um especialista ou de um 

fornecedor contratado. 

• Serviços Relacionados: outros serviços que se relacionam com o serviço 

em questão; 

• Processos: descrição dos processos/atividades associados ao serviço;  

• Observações: observações adicionais ao serviço. 

 

Como para além de se saber quais eram os serviços fornecidos pelo DI à 

comunidade organizacional da IndLab, também importava documentar a forma como 

esses serviços eram estabelecidos, pelo que se procedeu à modelação dos procedimentos 

necessários para o estabelecimento dos serviços de TI identificados. A agregação destes 

processos deu origem a um Manual de Procedimentos (ver Anexo XV). 

 

3.7.2.3 - Orientações para a Implementação e Controlo 

Conforme mencionado nos tópicos anteriores, tendo por referência os serviços 

identificados, tanto no HelpDesk de TI como na reunião com o responsável pelo DI, foi 

definido um Catálogo de Serviços a incluir no Portfólio de Serviços do DI da IndLab. 

 A criação do Catálogo de Serviços servirá de ponto de partida para o 

estabelecimento de um Portfólio de Serviços, visto que este Catálogo de Serviços será um 

dos três componentes abrangidos pelo Portfólio de Serviços. 

O Portfólio de Serviços disponibilizará toda a informação necessária para que o 

DI assegure o correto fornecimento dos serviços de TI, garantido, assim, que estes 

serviços serão entregues com qualidade e de acordo com as necessidades requeridas pelos 

clientes do próprio DI. 
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Assim sendo, devem ser definidas algumas orientações a ter em consideração na 

implementação e no controlo de serviços nesse Portfólio de Serviços, orientações essas 

que se enquadram na fase da Estratégia do Serviço, mais concretamente na SPM.  

Através das orientações definidas na SPM, é determinada uma direção estratégica 

a seguir no processo de gestão dos investimentos realizados em serviços de TI, para que 

uma organização consiga manter o seu Portfólio de Serviços atualizado e otimizado. Ora, 

para que se consiga manter um Portfólio de Serviços atualizado e otimizado, deve-se gerir 

todo o ciclo de vida de um serviço de TI, tendo sempre presente o valor que estes serviços 

entregam à área de negócio. 

Dadas as caraterísticas e os propósitos de um Portfólio de Serviços, não se pode 

considerar que a sua conclusão seja um dado adquirido, uma vez que se pretende que este 

esteja constantemente a par com os serviços de TI que um provedor de serviços fornece 

aos seus clientes. Portanto, como as TI são uma área em constante evolução, é natural que 

apareçam novos serviços ou que se atualizem e melhorem os atuais serviços fornecidos. 

Por outro lado, é possível que um serviço que hoje se considera viável, amanhã fique 

descontinuado, e o provedor de serviços deixe de fornecer assistência a esse serviço de 

TI. 

Na fase de conceção e de implementação do Portfólio de Serviços, devem-se 

descrever os serviços de TI com uma linguagem simples e natural, de forma a que todos 

os colaboradores do DI da IndLab se sintam familiarizados com os serviços apresentados. 

Seguindo a estrutura definida na etapa de levantamento e planeamento dos 

serviços de TI, é possível traçar todos os aspetos relacionados com um serviço de TI. No 

que diz respeitos aos processos necessários para despoletar um serviço de TI, como vimos 

anteriormente, estes devem ser descritos, mapeados e atualizados de acordo com a 

estrutura definida para os Processo de Suporte do Manual do SGI. 

Posto isto, deve-se continuar com a estruturação por Classes de Serviços, uma vez 

que esta estrutura permite organizar e identificar mais facilmente os diferentes serviços 

de TI fornecidos pelo DI. Contudo, sempre que exista a necessidade de se organizar ou 

de se agrupar um determinado número de serviços comuns a uma categoria, deve ser 

estipulada uma nova Classe de Serviço. 

Na maior parte dos casos, muito provavelmente, muitos dos novos serviços 

poderão ser identificados através da análise dos tickets categorizados na opção “Outra”. 
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Isto é, o gestor do HelpDesk de TI, pode não conseguir interligar o serviço fornecido num 

determinado incidente a nenhum dos serviços identificados no Portfólio de Serviços, pelo 

que logicamente o categorizará com a opção “Outra”. Assim, esporadicamente, os 

serviços identificados nesta categoria deverão ser revistos e analisados, visto que é natural 

que, há medida que os registos de incidentes vão aumentado, se alcance um padrão que 

permita identificar um novo serviço de TI. Contudo, no processo de revisão, caso não se 

identifique o serviço desencadeado em algum dos tickets registados, deve-se optar por 

manter a categoria “Outra”, uma vez que esse ticket pode-se tratar apenas de um registo 

e não necessariamente de um serviço despoletado pelo DI. 

Sempre que se identifique um novo serviço de TI, este deve ser registado no 

Portfólio de Serviços do DI de acordo com a estrutura estipulada para o desenho de 

serviços de TI, e os processos necessários para a estipulação do respetivo serviço deverão 

ser descritos e mapeados no Manual de Procedimentos do DI. Por fim, esse serviço 

identificado deverá ser adicionado às categorias de incidentes no Spiceworks. 

Pode-se considerar que a gestão do Portfólio de Serviços do DI será um processo 

que ocorrerá naturalmente, de uma forma simples e contínua. 

O único componente do Portfólio de Serviços que deverá ser publicitado aos 

clientes do DI será o Catálogo de Serviços, sendo que neste deverão ser incluídas 

informações que permitam aos clientes saber quais as especificações do serviço que está 

a requerer, quais as condições necessárias para a estipulação desse serviço, quais os 

conteúdos a considerar na requisição do serviço, entre outros. 

Na implementação efetuada no contexto organizacional da IndLab, não foi 

possível identificar nenhum serviço em desenvolvimento nem nenhum serviço inativo, 

contudo, certamente que com o passar do tempo o DI terá identificado novas necessidades 

de serviços a desenvolver à comunidade da IndLab, assim como também terá sido 

descontinuado algum serviço de TI.  

À primeira vista pode-se considerar que apenas foi projetado o Catálogo de 

Serviços de TI, no entanto, ficaram já estabelecidas as bases e orientações que permitirão 

o desenvolvimento do Pipeline de Serviços (serviços em desenvolvimento) e dos Serviços 

Obsoletos (serviços descontinuados).  
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3.7.3 - Proposta de um Regulamento Interno de TI 

Conforme abordado na introdução da presente dissertação, no contexto 

organizacional da empresa acolhedora, existe a necessidade de se elaborar e estabelecer 

um regulamento interno que concretize as normas e as boas práticas a seguir nas áreas de 

GI, Gestão de TI e Segurança da Informação. 

Este regulamento tem como objetivo o estabelecimento de um documento que 

apresenta as diretrizes (direitos e deveres) sobre as quais os colaboradores da empresa 

devem estar consciencializados, para que as ponham por prática no exercício das suas 

funções laborais. 

Assim, a proposta do Regulamento Interno de TI aplicado ao contexto 

organizacional da IndLab, encontra-se disponível no Anexo XVI da presente dissertação. 

 

3.8 - Um Modelo de Operacionalização 

Uma eficiente e eficaz GI envolve três componentes sistémicos: a organizacional, 

a informacional e a tecnológica (Pinto 2015). Independentemente do contexto 

institucional/organizacional a análise da arquitetura tecnológica (quer de hardware como 

de software) e a gestão de TI é, pois, indissociável da GI, com esta a contribuir 

diretamente para a optimização da gestão de TI e consequente impacto no sucesso do 

desempenho organizacional e, desde logo, no da própria GI. 

O todo da intervenção realizada na IndLab dá corpo ao que designamos como 

Modelo de Operacionalização da Gestão de TI e GI na Industrial Laborum e envolve 

claramente os três componentes sistémicos, quer na dimensão de Diagnóstico, quer de 

Ação, e envolvendo processos e serviços de TI e GI. Apresenta-se de seguida os principais 

elementos do modelo e resultados associados: 

• Análise do SGI da empresa (Gestão da Qualidade) 

• Análise orgânico-funcional 

• Levantamento atores organizacionais  

• Levantamento e modelação dos processos de negócio e fluxos de informação 

> Mapeamento da estrutura e prossumidores de informação 

> Organograma e quadros de contexto  

> Lista de perfis e grupos de utilizador 
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> Manual da Qualidade e Manual de Procedimentos 

▪ atualização 

▪ nova área relativa à Gestão de TI e de GI 

> Identificação das “falhas” e delimitação dos problemas  

• Identificação da produção informacional 

> Fluxos informacionais 

> Lista de tipologias informacionais  

> Estruturas de Classificação (orgânico-funcional; fases de projeto; …)  

(base para armazenamento) 

> Estrutura de Gestão de Identidades e Acessos 

• Levantamento e de inventariação dos recursos de TI (hardware e software)   

> Estrutura de Classificação de Recursos de TI  

> Inventário TI (hardware e software) 

> Instalação de ferramenta de monitorização de TI 

• Identificação e desenho dos serviços e processos de TI e GI 

> Manual de Procedimentos TI e GI 

(alinha os procedimentos necessários para o estabelecimento de serviços e 

processos, não só na área de TI como também na área de GI)  

> Regulamento Interno de TI  

(diretrizes a considerar na gestão e na utilização das TI) 

> Catálogo de Serviços  

(prestados pelo DI à comunidade da IndLab) 

> Configuração da área do DI no SharePoint 
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Conclusão e perspetivas futuras 

 

Com esta dissertação fica evidente que a informação é um ativo de enorme valor 

para as organizações e que, como tal, carece de uma correta gestão. Esta torna-se essencial 

já que em qualquer organização facilmente se produzem grandes quantidades de 

informação que, se não forem corretamente geridos, dificultam as tarefas de 

armazenamento, recuperação e uso da informação pretendida e as atividades que dela 

dependem. 

Por outro lado, acentua-se cada vez mais a influência dos avanços tecnológicos no 

seio das organizações, o que tem alterado os hábitos informacionais, a forma como é 

criada, armazenada, tratada e gerida a informação que integra o sistema de informação 

organizacional.  

De facto, nos atuais contextos organizacionais, pretende-se que as organizações 

tenham a capacidade de acompanhar os sucessivos avanços tecnológicos, procurando 

alinhar as suas estratégias de negócio com a contínua necessidade de utilização das mais 

recentes tecnologias de informação e comunicação. 

No caso particular da empresa que acolheu a realização desta dissertação, 

pretendia-se que fosse desenvolvida uma estratégia que potenciasse a gestão integrada de 

TI, de forma a que estas pudessem ser monitorizadas a par e passo, o que, como não podia 

deixar de ser, alargámos à GI e à função de suporte que esta proporciona. 

Esta proposta encontra-se maioritariamente implementada deixando em aberto a 

otimização do funcionamento ao nível da gestão de documentos e da integração com o 

ERP. Os passos dados e consequentes resultados corporizaram o modelo de 

operacionalização que poderá ser adequado ao Grupo empresarial e a outras empresas. 

Tendo em conta os objetivos definidos, pode-se concluir que apenas ficou por 

concretizar a reformulação da estrutura do servidor de ficheiros locais, uma vez que os 

procedimentos necessários ainda não foram aprovados pelo Conselho de Administração 

da IndLab. Contudo, ficaram preparados dois cenários de implementação. 

No que diz respeito ao levantamento de recursos de TI, pode-se afirmar que a 

ferramenta Spiceworks tornou-se num excelente instrumento para o controlo do parque 

informático da empresa, já que as suas carateristicas permitem o controlo permanente e 
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em tempo real de praticamente todos os computadores pertencentes à empresa (mesmo 

aqueles que se encontram fora das instalações centrais da empresa). Contudo, por se tratar 

de uma aplicação desenvolvida gratuitamente por uma comunidade e que funciona num 

portal Web, devem ser tidos em consideração os riscos que envolve a opção tomada e as 

regras fixadas.  

Relativamente às perspetivas futuras, com o trabalho realizado na IndLab foi 

percetível que a organização precisará, num curto espaço de tempo, de atualizar a sua 

infraestrutura tecnológica de suporte, incluindo à GI. Ou seja, com o trabalho realizado, 

por exemplo no levantamento dos recursos de TI, ficou bem evidenciado que as 

tecnologias e as soluções utilizadas (como no caso do Windows Server 2008) estão a ficar 

consideravelmente descontinuadas, acarretando assim sérios entraves para a atualização 

tecnológica da empresa, com riscos ao nível da segurança e preservação da informação. 

Por outro lado, através da catalogação e inventariação dos recursos de TI, e mais 

concretamente nos recursos de hardware, ficou evidente a necessidade de a organização, 

a curto prazo, pensar numa estratégia que permita o investimento em novos 

equipamentos, uma vez que o atual parque tecnológico começa a ficar muito limitado 

para as capacidades da empresa. Por exemplo, os servidores que armazenam a informação 

e que asseguram os serviços tecnológicos da empresa (como por exemplo o serviço de 

Exchange) estão muito perto de atingir o limite da sua capacidade de armazenamento.  

Ainda no que diz respeito ao investimento realizado nas TI, no futuro, a 

organização deverá atender à sua política de aquisições. Por exemplo, pode-se concluir 

que o investimento efetuado na tecnologia de ECM do SharePoint não foi rentabilizado, 

já que este apresentava um fluxo de trabalho praticamente nulo no seio da organização. 

Por sua vez, ao nível do Service Desk implementado poderão ser exploradas outras 

valências para além das que foram propostas nesta dissertação, como por exemplo, na 

atribuição de métricas (número de tickets solicitados por dia, número de tickets resolvidos 

por dia, tempo de resolução, número de falhas por serviço, número de incidentes 

reabertos, entre outros) que permitam ao DI avaliar a qualidade dos serviços prestados. 

Podemos, pois, concluir que o trabalho realizado permitiu alcançar praticamente 

todos os objetivos estabelecidos no início deste projeto, contribuindo claramente para o 

desenvolvimento de conhecimento e competências adquiridos e experiência em contexto 

real de trabalho.. 
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Anexos 

 

Anexo I - Mapa de Processos do SGI  
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Anexo II - Lista de Processos do SGI 

• Processos de Gestão 

 

o P01 – Gestão Estratégica e Financeira 

▪ P01.01 – Gestão Estratégica 

▪ P01.02 – Recursos 

 

• Processo Operacional 

 

o P11 – Comercial 

▪ P11.01 – Alteração a Contratos 

▪ P11.02 – Consulta de Cliente 

▪ P11.03 – Concurso Público 

▪ P11.04 – Manutenção em Clientes 

o P12 – Design e Desenvolvimento 

▪ P12.01 – Conceção e 

Desenvolvimento 

o P13 – Planeamento e Produção 

▪ P13.01 – Planeamento de Obra 

▪ P13.02 – Fabrico 

o P14 – Compras 

▪ P14.01 – Compras 

o P15 – Logística 

▪ P15.01 – Expedição para 

Exportação 

o P16 – Instalação e Obra 

▪ P16.01 – Instalação em Obra 

 

• Processo de Suporte 

 

o P20 – Gestão de Informação 

▪ P20.01 – Comunicação 

o P21 – Gestão de Recursos Humanos 

▪ P21.01 – Competência, Formação e 

Sensibilização 

▪ P21.02 – Colaborador  

▪ P21.03 – Qualificação de Operadores 

▪ P21.04 – Motivação e 

Consciencialização do Colaborador 

o P22 – Gestão de Equipamentos e 

Infraestruturas 

▪ P22.01 – Controlo de Equipamento de 

Medição 

▪ P22.02 – Infraestruturas 

o P23 – Gestão Ambiental 

▪ P23.01 – Gestão Ambiental 

o P24 – Gestão HST 

o P30 – Gestão da Melhoria 

▪ P30.01 – Controlo dos Documentos 

▪ P30.02 – Controlo dos Registos 

▪ P30.03 – Planeamento do SGI 

▪ P30.04 – Ações de Melhoria 

▪ P30.05 – Satisfação do Cliente 

▪ P30.06 – Auditorias Internas e 

Avaliação de Conformidade 

▪ P30.07 – Controlo do Produto não 

conforme 

▪ P30.08 – Reclamações 
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Anexo III - Modelação do Processo de Negócio 
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Anexo IV - Levantamento de colaboradores por departamento 

 

Departamento Colaboradores Funções / Responsabilidades 

Conselho de 

Administração 

Alberto Lapa Administrador 

Ana Lapa Administrador 

Lúcia Babo Administradora Financeira 

Qualidade Carolina Dias Responsável Departamento da Qualidade 

Informática 
João Dias Responsável Departamento de Informática 

Marco Morgado Técnico de Informática 

Financeiro e 

Contabilidade 

Filipe Sansana Técnico de Contabilidade 

Sérgio Silva Técnico de Tesouraria 

Sofia Ferreira Técnico Administrativo 

Jéssica Ferreira Técnica Administrativa 

Recursos 

Humanos 

Lídia Pereira Gestora de Recursos Humanos 

Carla Miranda Rececionista 

Desenho e 

Orçamentação 

Carlos Selidónio 
 Responsável Departamento de Desenho e 

Orçamentação 

Carina Brilha Desenhador e Orçamentista 

Cristiano Fernandes Desenhador e Orçamentista 

Paulo J. Pereira Desenhador e Orçamentista 

Maria Almeida Desenhador e Orçamentista 

Comercial 

Tiago Lapa Responsável Departamento Comercial 

Hugo Lapa Responsável Departamento Comercial 

Rita Rodrigues Gestor Comercial 

Carla Ferreira Gestor Comercial 

Alexandre Manaia Assistente Comercial 

Gina Duarte  Secretária Administrativa e Comercial 

Compras 
Susana Ferreira Responsável Departamento de Compras 

Liliana Lemos Técnico Administrativa (Cais de Exportação) 

Produção 

Rui Lopes Responsável pela Carpintaria 

Licínio Souto Responsável pela Serralharia 

Susana Pereira Ajudante de Armazém 

Susana Rocha Fiel de Armazém 

Cláudia Oliveira Responsável pelo Cais Exportação 

José Ribeiro Responsável Eletricidade 

Técnico 
Luís Nunes Técnico de Desenvolvimento do Produto 

Lúcia Faria Técnico de Desenvolvimento do Produto 

Planeamento 

Joana Vieira Técnica de Planeamento 

Carlos Silva 
Programador de Produção (Programação das Máquinas 

de Serralharia) 

Filipe Pereira 
Programador de Produção (Programação das Máquinas 

de Carpintaria) 



 

V 

 

Mélanie Rodrigues Técnica de Planeamento 

Instalação de 

Obra 

José Mateus Coordenador de Instalação de Obra 

José Tavares Chefe de Equipa 

Hélder Granado Chefe de Equipa 

Emanuel Granado Chefe de Equipa 

Hélder Melo Chefe de Equipa 

António Duarte Chefe de Equipa 

Hugo Madureira Chefe de Equipa 

Hugo Vieira Chefe de Equipa 

Jorge Mateus Chefe de Equipa 

Hilário Marques Chefe de Equipa 

Jorge Silva Chefe de Equipa 

Pedro Fernandes Chefe de Equipa 

Luís Melo Montador 

Márcio Miranda Montador 

Bruno Pereira Montador 

Cristiano Oliveira Montador 

Infraestrutura e 

Manutenção 

António Alves Diretor de Operações 

Rui Garrido Técnico de Manutenção e Produção 

Diogo da Silva Estagiário 
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Anexo V - Permissões de arquivos e pastas (Windows Server 2008) 
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Anexo VI - Estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos 
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  Este documento apresenta as orientações a seguir na 

Gestão de Identidades e Acessos no contexto 

organizacional da Industrial Laborum Ibérica. 
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Introdução 

Nos atuais contextos empresariais, as organizações, apesar dos diferentes graus de 

fidelidade e proteção, possuem diversos tipos de conteúdos e informações próprias que, 

se os seus acessos não forem salvaguardados, podem expor e provocar grandes prejuízos 

para essa mesma organização. Por outro lado, é certo que as organizações para alcançarem 

alguma vantagem competitiva, devem assegurar a agregação de valor no acesso, no 

tratamento, na utilização e na disseminação dessas informações.  

Contudo, com a frequente utilização das tecnologias de informação nos próprios 

sistemas de informação das organizações torna-se prioritária a existência de uma política 

que salvaguarde a segurança da informação presente nesses sistemas. A segurança da 

informação está assente em três conceitos básicos: a confidencialidade, a integridade e a 

disponibilidade: 

• Confidencialidade: assegura que a informação apenas pode ser acedida 

pelos utilizadores autorizados; 

• Integridade: assegura que a informação não sofreu qualquer quebra de 

confidencialidade e/ou modificação não autorizada; 

•  Disponibilidade: assegura que a informação se encontra disponível 

sempre que for requerida a sua utilização. 

 

Posto isto, o presente manual descreve as diretrizes a considerar na Gestão de 

Identidades e Acessos no sistema de informação da Industrial Laborum Ibérica. Assim 

sendo, a Gestão de Identidade e Acessos aborda, por um lado a Gestão de Identidades 

(identificação e autenticação) e, por outro lado, a Gestão Acessos (controlo de acessos e 

permissões). 

A Gestão de Identidades e Acessos é essencial para a Industrial Laborum Ibérica, 

uma vez que esta permite controlar a identificação e autentificação dos seus 

colaboradores, bem como assegurar que esses colaboradores têm permissões para aceder 

à informação que necessitam no desenvolvimento das suas responsabilidades 

profissionais.  

A Gestão de Identidade e Acessos é assegurada por um servidor de autenticação 

e de controlo de permissões, o Servidor Draco, que, através do serviço de gestão do Active 

Directory Users and Computers, certifica a identificação e as respetivas permissões de 
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um utilizador que pretenda aceder aos conteúdos empresariais da Industrial Laborum 

Ibérica. 

 

Gestão de Identidades 

A Gestão de Identidades engloba a identificação e a autenticação de utilizadores, 

e define-se como a informação ou o conjunto de fluxos que permitem identificar quem é 

a entidade que pretende aceder ao sistema de informação.  

Os colaboradores da Industrial Laborum Ibérica, enquanto utilizadores do sistema 

de informação, são uma peça fulcral para a salvaguarda da segurança da informação 

presente no sistema, pelo que é essencial que se impeça o acesso ao sistema a utilizadores 

não autorizados. 

Assim, é de realçar que a palavra-passe de um utilizador, juntamente com a sua 

conta de utilizador, é o principal mecanismo de segurança que assegura e defende o acesso 

não autorizado aos recursos e conteúdos da Industrial Laborum Ibérica. 

Posto isto, os colaboradores devem estar informados sobre as suas 

responsabilidades na manutenção da sua identidade e sobre a importância de uma 

utilização segura das suas palavras-passe de acesso ao sistema de informação. 

Em qualquer contexto organizacional, é natural que exista um fluxo de 

contratação/despedimento que altere as equipas de trabalho, pelo que será necessário 

proceder-se à introdução no sistema dos novos colaboradores contratados, bem como à 

sua eliminação aquando a cessação das suas funções. Assim, de forma a agilizar estes 

processos, encontram-se disponíveis no SharePoint, no site do Departamento de 

Informática, os seguintes workflows: Abertura de Utilizadores e Encerramento de 

Utilizadores. 

Assim sendo, neste tópico, serão apresentas as diretrizes a considerar na criação e 

na atribuição de contas de utilizador e na gestão das respetivas palavras-passe. 

 

1 – Contas de Utilizador:  

1.1 – Quando é contratado um novo colaborador, cabe ao Departamento de 

Recursos Humanos a tarefa de preencher a respetiva ficha de Abertura de Utilizador. 
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1.2 – O gestor de domínio é responsável pela introdução dos novos colaboradores 

ao domínio da empresa, através da criação das suas respetivas contas de utilizador. 

1.3 – Deverá ser definido um identificador único para cada utilizador, de forma a 

que se consiga identificar inequivocamente a identidade do colaborador em questão. 

1.4 – O username da conta de utilizador deverá conter obrigatoriamente o nome e 

o sobrenome do colaborador (por exemplo: “diogosilva”). 

1.5 – Caso existam utilizadores que possuam o mesmo nome e sobrenome, o 

identificador único de um dos utilizadores deverá conter um terceiro nome (por exemplo: 

“diogopereirasilva”). 

1.6 – No momento em que é criada uma nova conta de utilizador, o gestor de 

domínio deverá definir uma palavra-passe genérica. No entanto, o colaborador deverá ser 

forçado a alterar a sua palavra-passe no momento em que se autentica pela primeira vez 

no sistema.  

1.7 – O endereço de correio eletrónico institucional fica associado à conta de 

utilizador, apresentando o seguinte formato: identificadorunico@industriallaborum.com. 

1.8 – De forma a salvaguardar a segurança da sua informação pessoal e dos 

conteúdos empresariais que se encontram disponíveis na sua conta institucional, o 

utilizador, sempre que se ausentar do seu local de trabalho (por exemplo, nos horários de 

intervalo), deverá bloquear a sua sessão de utilizador. 

1.9 – Quando um colaborador cessa as suas funções na Industrial Laborum Ibérica, 

cabe ao Departamento de Recursos Humanos a tarefa de preencher a solicitação de 

Encerramento de Utilizador, no SharePoint da empresa. 

1.10 – O gestor de domínio é responsável pela inativação da conta de utilizador 

do antigo colaborador da empresa. A conta deverá ficar inativa por um período de 3 

meses, sendo que, no final desse período, o gestor de domínio deverá proceder à 

eliminação da respetiva conta. 

 

2 – Palavra-Passe: 

2.1 – A palavra-passe ajudará um utilizador a preservar a sua identidade no 

sistema organizacional.  
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2.2 – A palavra-passe de um utilizador é pessoal e intransmissível, sendo 

expressamente proibida a sua cedência a outra pessoa. 

2.3 – O utilizador deve definir uma palavra-passe fácil de lembrar e difícil de 

adivinhar.  

2.4 – O utilizador deve evitar ter a sua palavra-passe escrita num post-it colado no 

seu computador ou na sua secretária de trabalho. 

2.5 – Em caso de esquecimento da palavra-passe, o utilizador deverá solicitar a 

reposição da sua palavra-passe ao Departamento de Informática. 

2.6 – O utilizador pode alterar a sua palavra-passe a qualquer momento. 

2.7 – O utilizador deve alterar a sua palavra-passe esporadicamente. 

2.8 – Caso o utilizador não tenha alterado a sua palavra-passe num período de 3 

meses, será forçado a proceder à alteração da sua palavra-passe.  

2.9 – Não é possível o utilizador reutilizar qualquer umas das últimas três 

palavras-passe anteriormente definidas.  

2.10 – Na atribuição da sua palavra-passe os utilizadores devem certificar-se que 

a sua palavra-passe: 

a) não fica em branco; 

b) tem uma referência diferente do seu username; 

c) não reflete palavras ou combinações óbvias como: password, 12345678, 

qwertyuiop, entre outras; 

d) apresenta uma combinação com mais do que 8 caracteres; 

e) é fácil de digitar; 

f) não consiste no nome de um parente próximo; 

g) não consiste na sua data de nascimento ou de casamento; 

h) não consiste na matrícula do seu veículo; 

i) não consiste no seu número de telefone ou telemóvel; 

j) não apresenta apenas uma combinação de números; 

k) contém uma combinação de números, palavras e carateres especiais; 

l) combina letras maiúsculas com letras minúsculas;  
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Gestão de Acessos 

A Gestão de Acessos assegura o controlo sobre os acessos e as permissões que um 

colaborador, após a sua autenticação no sistema organizacional, tem sobre os conteúdos 

empresariais da Industrial Laborum Ibérica. 

Independentemente do mercado em que opere uma organização, esta deve gerir 

cuidadosamente os acessos dos seus colaboradores, de forma a garantir que estes apenas 

acedem aos conteúdos empresariais necessários para o desenvolvimento das suas funções. 

Contudo, no desenvolvimento do contexto organizacional da Industrial Laborum 

Ibérica, frequentemente os seus colaboradores necessitam e/ou pedem autorização para 

aceder a determinados conteúdos que não seria suposto estarem acessíveis a determinados 

perfis de utilizadores. Posto isto, de forma a agilizar o processo de pedidos de acesso, 

encontra-se disponível um workflow no site da Informática presente no SharePoint da 

Industrial Laborum Ibérica.  

Assim sendo, neste tópico, serão apresentas as diretrizes a considerar na gestão e 

no controlo de acessos e permissões aos conteúdos empresariais da Industrial Laborum 

Ibérica. 

 

3 – Atribuição de Acessos: 

3.1 – O gestor de domínio é responsável pela atribuição de acessos aos novos 

colaboradores da empresa, tendo como referência as informações fornecidas pelo 

Departamento de Recursos Humanos aquando o preenchimento da ficha de Abertura de 

Utilizador. 

3.2 – O novo utilizador deverá ser introduzido nos respetivos grupos de 

permissões estabelecidos para o cargo que irá ocupar na empresa. Os grupos de 

permissões estabelecidos para o contexto organizacional da Industrial Laborum Ibérica, 

refletem os acessos permitidos aos colaboradores de cada departamento. Assim, os grupos 

de permissões são os seguintes: 

a) GR-Departamento: modificar 

b) Gr-Departamento-Min: ler e executar 

c) GR-Departamento-Ext: leitura 
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3.3 – Deve ser evitada a atribuição de permissões a utilizadores individuais, 

devendo-se, sempre que possível, gerir as permissões de acesso ao nível dos grupos de 

utilizadores. 

3.4 – Deverá ser tido em consideração o principio de menor privilégio, de forma 

a se assegurar que um utilizador não tem permissões para aceder a conteúdos que não são 

necessários para o desempenho das suas funções.  

 

4 – Pedidos de Acessos: 

4.1 – O colaborador que pretende aceder ao um determinado recurso ou conteúdo 

empresarial para o qual não tem permissões de acesso, deverá iniciar um pedido de acesso 

no SharePoint da empresa. 

4.2 – Quando é submetido um pedido, o responsável pela aprovação dos pedidos 

de acesso é notificado, via e-mail, para o facto de possuir uma solicitação de acesso 

pendente. Depois de analisar o pedido de acesso pretendido, o responsável pela aprovação 

dos pedidos de acesso deve aprovar ou reprovar o pedido em causa, justificando os 

motivos que sustentaram a decisão tomada. 

4.3 – Se o pedido de acesso for reprovado, o processo de pedido de acesso ficará 

encerrado, e o requerente é notificado, via e-mail, para a reprovação do seu pedido de 

acesso. 

4.4 – Se o pedido de acesso for aprovado, o gestor de domínio é notificado para a 

existência de um pedido de acesso pendente, pelo que deverá atender à solicitação 

pretendida pelo colaborador requerente. 

4.5 – Assim que o gestor de domínio resolva o pedido em questão, o requerente e 

o responsável pela aprovação são notificados, via e-mail, sobre o término do processo de 

pedido de acesso. 
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Anexo VII - Plano de Classificação e Estrutura de Armazenamento 

da Informação 

 

Estruturas de Classificação 

1 - Orgânico-Funcional  

1.1 - Conselho de Administração 

1.2 - Departamento Comercial 

1.3 - Departamento da Qualidade 

1.4 - Departamento de Compras 

1.5 - Departamento de Desenho e Orçamentação 

1.6 - Departamento de Informática 

1.7 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção 

1.8 - Departamento de Instalação e Obra 

1.9 - Departamento de Planeamento 

1.10 - Departamento de Produção 

 1.10.1 - Armazém 

1.10.2 - Cais de Expedição 

1.10.3 - Carpintaria 

 1.10.4 - Eletricidade 

 1.10.05 - Serralharia 

1.11 - Departamento de Recursos Humanos 

1.12 - Departamento Financeiro e Contabilidade 

1.13 - Departamento Técnico  

 

2 - Fase do Projeto (transversal) 

2.1 - Proposta de Negócio 

2.2 - Adjudicação de Obra 

2.3 - Planeamento de Obra 

2.4 - Produção 

2.5 - Instalação de Obra 

2.6 - Pagamento 
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3 - Tipologia Informacional  

3.1 - Auto de Receção 

3.2 - Catálogo de mobiliário 

3.3 - Comprovativo de pagamento (externo) 

3.4 - Contrato fornecimento serviços tecnológicos 

3.5 - Contrato de trabalho 

3.6 - Correspondência via email 

3.7 - Credencial administrativa 

3.8 - Desenho técnico de produção 

3.9 - Desenho técnico de produto 

3.10 - Encomenda cliente 

3.11 - Esboço do equipamento pretendido 

3.12 – Fatura (cliente) 

3.13 - Fatura (fornecedor) 

3.14 - Ficha Técnica 

3.15 - Formulário de I&D de produto 

3.16 - Fotografia de produto produzido 

3.17 - Guia de receção 

3.18 - Guia de transporte 

3.19 - Identificação de produto 

3.20 - Layout de obra 

3.21 - Mapa de edifício 

3.22 - Mapa de equipa 

3.23 - Mapa de férias 

3.24 - Mapa financeiro 

3.25 - Nota de encomenda 

3.26 - Orçamento 

3.27 - Orçamento (externo) 

3.28 - Picagem relógio de ponto 

3.29 - Plano de obra 

3.30 - Planta de edifício 

3.31 - Proposta adjudicada 
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3.32 - Proposta de layout da obra 

3.33 - Proposta de projeto 

3.34 - Recibo 

3.35 - Recibo de vencimento 

3.36 - Registo banco de horas 

3.37 - Registo de deslocação 

3.38 - Registo de formações 

3.39 - Relatório de assistência técnica 

3.40 - Relatório de instalação 

3.41- Requisição interna 

3.42 - Separação de obra 

3.43 - Tutorial de instalação de software 

 

4 - Formato de Documento  

4.1 - AI 

4.2 - DWG 

4.2 - PDF 

4.2 - PNG 

4.3 - JPEG 

4.4 - MS Excel 

4.5 - MS Word 
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Anexo VIII - Levantamento dos recursos de TI (primeira abordagem) 
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Anexo IX - Inventário de Hardware (SharePoint) 
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Anexo X - Inventário Software (SharePoint) 
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Anexo XI - Estrutura de Classificação de Recursos de TI 

 

 

 

 

ESTRUTURA DE 

CLASSIFICAÇÃO DE 

RECURSOS DE TI 

 

 

 

Versão 1.0 

Dezembro de 

2016 

 

Departamento de Informática 

 

  Este documento apresenta as orientações a seguir na 

Classificação (catalogação e inventariação) dos 

Recursos de TI pertencentes ao parque informático 

da Industrial Laborum Ibérica. 
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No atual contexto organizacional da Industrial Laborum Ibérica, as rotinas de 

trabalho estão intimamente dependentes das tecnologias de informação (TI), na medida 

em que os colaboradores necessitam de se suportar nas TI para alcançarem um bom 

desempenho organizacional. Assim, os ativos / recursos de TI são elementos fulcrais para 

a missão da Industrial Laborum Ibérica, pelo que devem ser geridos de acordo com a 

estratégia em vigor. 

Um ativo / recurso de TI é qualquer informação, sistema, software ou hardware, 

pertencente à Industrial Laborum Ibérica, utilizado por qualquer colaborador no decurso 

da sua atividade. 

Cabe ao Departamento de Informática (DI) realizar a gestão destes recursos de TI, 

maximizando o valor de utilização destes ativos, fornecendo os recursos necessários para 

que se saiba quais as infraestruturas de TI que possui, onde se encontram, que 

configurações apresentam, quanto custa a manutenção e a substituição destes recursos, 

entre outros. 

Através da criação de dois inventários no SharePoint, um de software e outro de 

hardware, estabelece-se um repositório de ativos que contabiliza todo o inventário de 

hardware e software organizacional, resultante do contínuo processo de recenseamento 

da infraestrutura tecnológica da Industrial Laborum Ibérica.  

Posto isto, o Inventário de Hardware apresenta a seguinte estrutura: 

• Código: código único do recurso TI: 

▪ PCLABxxx – código único de um desktop (ex.: PCLAB001) 

▪ PTLABxxx – código único de um laptop (ex.: PTLAB001) 

▪ TFLABxxx – código único de um telefone (ex.: TFLAB001) 

▪ MNLABxxx – código único de um monitor (ex.: MNLAB001) 

▪ IMLABxxx – código único de uma impressora (ex.: IMLAB001) 

▪ SRLABxxx – código único de um servidor (ex.: SRLAB001) 

▪ SWLABxxx – código único de um switch (ex.: SWLAB001) 

▪ RTLABxxx – código único de um router (ex.: RTLAB001) 

▪ APLABxxx – código único de um access point (ex.: APLAB001) 

▪ DELABxxx – código único de um disco externo (ex.: 

DELAB001);  

• Código Anterior: nomenclatura anteriormente atribuída ao recurso TI; 
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• Marca: fabricante / desenvolvedor do recurso TI; 

• Modelo: número de modelo do recurso TI; 

• Tipo: tipologia do recurso TI: 

▪ PC 

▪ Portátil 

▪ Telefone 

▪ Monitor 

▪ Impressora 

▪ Servidor 

▪ Switch 

▪ Router 

▪ Access Point 

▪ Disco Externo; 

• Nº Série: número de série do recurso TI; 

• IP: IP estático associado ao recurso TI; 

• Extensão: número da extensão associada ao recurso TI; 

• Utilizador: utilizador principal, o colaborador responsável pela utilização 

recurso TI; 

• Utilizador Anterior: o anterior colaborador responsável pela utilização 

do recurso TI; 

• Departamento: departamento a que se encontra associado o recurso TI: 

▪ Conselho de Administração 

▪ Departamento Comercial 

▪ Departamento da Qualidade 

▪ Departamento de Compras 

▪ Departamento de Desenho e Orçamentação 

▪ Departamento de Informática 

▪ Departamento de Infraestrutura e Manutenção 

▪ Departamento de Instalação e Obra 

▪ Departamento de Planeamento 

▪ Departamento de Produção 
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▪ Departamento de Recursos Humanos 

▪ Departamento Financeiro e Contabilidade 

▪ Departamento Técnico 

• Empresa: filial da Industrial Laborum Ibérica a que se encontra associado 

o recurso TI 

▪ Industrial Laborum Albergaria 

▪ Industrial Laborum Braga 

▪ Industrial Laborum Lisboa 

▪ Industrial Laborum Angola; 

• Estado: estado em que se encontra o recurso TI 

▪ Ativo 

▪ Inativo 

▪ Avariado 

▪ Abatido 

▪ Vendido; 

• Foto: fotografia associada ao recurso TI; 

• Ficha Técnica: ficha técnica do recurso TI, associada à ferramenta de 

monitorização Spiceworks; 

• Chave Windows: chave de ativação (serial key) do sistema operativo 

Windows associado ao recurso TI; 

• Software: especificação do principal software associado a cada recurso 

TI, bem com os seus respetivos ID’s de Produto; 

• Hardware: especificação das caraterísticas do hardware (memória 

gráfica, processador, memória RAM e capacidade do disco) presente no 

recurso TI; 

• Ordem de Compra: ordem de compra associada ao recurso TI; 

• Data da Compra: data em que o recurso TI foi adquirido; 

• Garantia: data de vencimento da garantia do recurso TI; 

• Fornecedor: entidade responsável pela venda / assistência do recurso TI; 

• Fatura: fatura da compra do recurso TI; 
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• Duração Contrato: duração do contrato associado ao recurso TI (sem 

contrato, 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc.); 

• Término Contrato: data em que termina o contrato associado ao recurso 

TI; 

• Evento: eventos associados ao recurso TI; 

• Observações: observações adicionais sobre o recurso TI. 

 

Figura 1: Exemplo de um recurso catalogado no Inventário de TI - Hardware 
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Por sua vez, o Inventário de Software apresenta a seguinte estrutura: 

• Nome: nome do produto de software; 

• Versão: versão do produto de software; 

• Tipo de Produto: tipologia do produto de software: 

▪ Licença Completa 

▪ Upgrade 

▪ OEM;  

• Licenciamento: código de identificação da licença do software; 

• Número de Licenças: quantidade de licenças adquiridas; 

• Data de Aquisição: data de aquisição do produto de software; 

• Data de Expiração: data de expiração do produto de software; 

• Ícone: ícone representativo do produto de software; 

• Observações: informações adicionais sobre o produto de software. 

 

 

Figura 2: Exemplo de um recurso catalogado no Inventário de TI - Software 
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Com base nos códigos únicos, deve-se proceder à etiquetagem (recorrendo ao 

BarTender Design) de cada recurso TI pertencente à Industrial Laborum Ibérica, 

conforme representado na imagem abaixo apresentada. 

 

Figura 3: Exemplo de etiqueta 

 

Para o acompanhamento dos recursos de TI, monitorizando a sua constante 

localização e rastreando quais os colaboradores que utilizam determinado recurso, 

procedeu-se à aplicação da ferramenta Spiceworks. Esta ferramenta permitiu, ainda, a 

criação de um Service Desk (através da aplicabilidade do HelpDesk), onde o DI fornece 

um serviço de apoio aos colaboradores da Industrial Laborum Ibérica, no suporte e na 

resolução de problemas técnicos. 

 

Figura 4: Exemplo de uma ficha técnica no Spiceworks  
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Anexo XII - Interface gráfica do Spiceworks 
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Anexo XIII - Guia do HelpDesk de TI 

 

 

 

 

GUIA DO HELPDESK DE TI 

 

 

 

Versão 1.0 

Fevereiro de 2017 

 

Departamento de Informática 

 

  Este documento apresenta um tutorial explicativo 

sobre o fluxo de utilização do HelpDesk de TI, 

disponibilizado pelo Departamento de Informática a 

todos os colaboradores da Industrial Laborum 

Ibérica. 
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No contexto organizacional da Industrial Laborum Ibérica, as tecnologias de 

informação (TI) estão alinhadas com a estratégia de negócio definida pela empresa, pelo 

que os seus colaboradores, sempre que possível, devem suportar as suas tarefas e rotinas 

de trabalho nas TI, com o intuito de alcançarem um bom desempenho organizacional.  

Cabe ao Departamento de Informática realizar a gestão dos recursos de TI, 

maximizando o valor de utilização, por parte dos colaboradores da Industrial Laborum 

Ibérica, destes ativos organizacionais. Posto isto, o Departamento de Informática fornece 

um Serviço de HelpDesk que se propõe a apoiar os colaboradores da Industrial Laborum 

Ibérica no suporte e na resolução de problemas técnicos, como por exemplo na avaria de 

um recurso ou na instalação de um software necessário para o desempenho das funções 

do colaborador. Assim, pretende-se que o HelpDesk de TI funcione como o principal 

ponto de contacto entre os colaboradores e o Departamento de Informática. 

A prestação deste serviço será possível através da aplicação do Agente 

Spiceworks instalado em todos os computadores da Industrial Laborum Ibérica, pelo que 

é importante que este programa não seja desativado pelos colaboradores da empresa.  

 

→ HelpDesk de TI no Spiceworks 

O Agente Spiceworks, que se encontra disponível no canto inferior direito da barra 

de tarefas, junto ao calendário e ao relógio, deve ser ativado para iniciar o Serviço de 

HelpDesk de TI. 

 

Figura 1: Agente Spiceworks 

Quando o HelpDesk de TI é acionado, conforme o browser definido, será 

necessário seguir as etapas apresentadas nas seguintes figuras: 
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o No Google Chrome 

 

 

Figuras 2 e 3: Passos no Google Chrome 
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o No Microsoft Edge 

 

Figura 4: Passo no Microsoft Edge 

 

 

Aberto o Portal HelpDesk de TI, deverá efetuar o login através da introdução do 

seu o email institucional.  

 

 

Figura 5: Introdução de Email 

 

Depois de introduzir o email, será redirecionado para uma página onde terá de 

introduzir os seu primeiro e último nome. Este passo apenas ocorre na primeira utilização. 
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Figura 6: Introdução dados pessoais 

 

Efetuado o login, deverá ser preenchido: 

o Summary: o título atribuído ao pedido; 

o Description: a descrição detalhada do pedido que pretende ver 

correspondido; 

o Optional Attachment: na eventualidade de existir algum ficheiro (como 

por exemplo: um printsceen do erro que aparece no monitor) que permita 

ao Departamento de Informática compreender mais facilmente o pedido 

pretendido. 
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Figura 7: Submissão de pedido 

 

Assim que o pedido de ajuda seja submetido, o Departamento de Informática 

receberá uma notificação, via e-mail, que foi introduzido um pedido de ajuda por parte 

de um colaborador da Industrial Laborum Ibérica, e será dado o devido acompanhamento 

à solicitação efetuada. 

Em todo o processo do Serviço de HelpDesk de TI, o colaborador pode submeter 

um comentário ao pedido que submeteu (por exemplo, para submeter um ficheiro que não 

submeteu na fase inicial do pedido) ou receber comentários ao seu pedido por parte do 

Departamento de Informática. 
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Figura 8: Comentário ao pedido 

 

Na sua página do Portal HelpDesk de TI, o colaborador, ao selecionar o título do 

respetivo pedido que pretende ver correspondido, poderá acompanhar o estado e o ponto 

de situação do seu pedido (figuras 9 e 10). 
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Figuras 9 e 10: Ponto de situação do pedido 

 

Para qualquer informação adicional, ou em caso de dúvida, os contactos do 

Departamento de Informática encontram-se igualmente disponíveis no Portal HelpDesk 

de TI.  
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Anexo XIV - Catálogo de Serviços do Departamento de Informática 

da Industrial Laborum Ibérica 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS TI 

 

 

 

Versão 1.0 

Maio de 2017 

 

Departamento de Informática 

 

  Este documento descreve o catálogo dos serviços 

fornecidos pelo Departamento de Informática da 

Industrial Laborum Ibérica 
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Introdução  

O Catálogo de Serviços do Departamento de Informática da Industrial Laborum 

Ibérica, expõe-se como um documento que apresenta de forma clara todos os serviços 

disponibilizados por este departamento.  

No seu âmbito de atuação, o Departamento de Informática pretende suportar as 

exigências do processo de negócio da empresa nas tecnologias de informação, de forma 

a apoiar o seu crescimento, e a procurar soluções que permitam alcançar os objetivos 

estratégicos. Assim, o Departamento de Informática concede o suporte tecnológico 

necessário aos colaboradores da Industrial Laborum Ibérica que recorrem às tecnologias 

de informação no exercício das suas funções de trabalho. 

Este documento surge da necessidade de documentar todos os serviços que o 

Departamento de Informática disponibiliza aos seus clientes (administradores e 

colaboradores da Industrial Laborum Ibérica). Através deste Catálogo de Serviços, o 

Departamento de Informática fornece uma lista dos serviços e tarefas que os 

colaboradores da Industrial Laborum Ibérica podem usufruir e, como tal, esperar ver 

correspondidas por este departamento. 

O Departamento de Informática aborda um serviço como um conjunto de 

processos que permite entregar valor para os colaboradores da Industrial Laborum 

Ibérica, facilitando os resultados que estes desejam atingir, o que permite potenciar a 

atividade da empresa. 

O Departamento de Informática assegura o fornecimento dos serviços descritos 

neste catálogo de segunda-feira a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h. 

 

→ Contactos do Departamento de Informática 
 

 HelpDesk de TI  

 Correio eletrónico: suporteit@industriallaborum.com 

 Extensão: 540  

 Telemóvel: 919 199 820  



 

5 

 

Estrutura  Geral  

 

Categoria Categoria geral do serviço 

 

Serviço Designação do serviço 

Descrição Descrição geral do serviço fornecido. 

Estado Estado do serviço: 

 Ativo; 

 Descontinuado; 

 Em desenvolvimento. 

Requerente O cliente (colaborador) ou a unidade orgânica (departamento) que pode solicitar o serviço. 

Condições Condições necessárias para o aprovisionamento do serviço. 

Conteúdos Conteúdos a considerar aquando a solicitação do serviço. 

Prioridade Prioridade de resolução do serviço: 

 Alta 

 Média 

 Baixa 

Nível Nível de suporte do serviço: 

 1º nível: o serviço é aprovisionado sem a necessidade do técnico se descolar ao local de 

trabalho do requerente; 

 2º nível: o serviço requer que o responsável ou o técnico de informática se desloquem ao 

local de trabalho do requerente; 

 3º nível: o serviço requer a presença de um especialista ou de um fornecedor contratado. 

Serviços Relacionados Outros serviços que se relacionam com o serviço em questão. 

Processos Descrição dos processos/atividades associados ao serviço.  

Observações Observações adicionais ao serviço. 
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Catálogo de Serviços  

 

Classe 1 - Hardware 

 

Serviço 1.1 - Instalação de Posto 

Descrição Instalação dos recursos de hardware necessários para que um colaborador desempenhe as suas 

funções no seu posto de trabalho. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Média 

Nível 2º nível 

Serviços Relacionados Serviço 1.4 – Configuração de Equipamento (Hardware) 

Processos P25.01 - Instalação de posto de trabalho 

Observações O posto de trabalho pode conter os seguintes recursos de hardware: telefone, desktop, laptop, 

monitor, rato e teclado. 

Deve-se assegurar que os recursos de hardware instalados têm capacidade para suportar as 

necessidades que as tarefas a realizar exigem. 

 

Serviço 1.2 - Alteração de Posto 

Descrição Quando um colaborador muda de posto de trabalho, deve ser assegurado que este, no seu novo posto 

de trabalho, possui os equipamentos que lhe estão alocados. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os Recursos Humanos da empresa deverão abrir um ticket no 

serviço de HelpDesk de TI. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Alta 
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Nível 2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.02 - Alteração de posto de trabalho 

Observações - 

 

Serviço 1.3 - Remoção de Posto 

Descrição Remoção dos equipamentos pertencentes a um colaborador quando este cessa as suas funções na 

empresa. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de encerramento de utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Encerramento de utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Baixa 

Nível 2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.03 - Remoção de posto de trabalho 

Observações Os equipamentos presentes no respetivo posto de trabalho passam a ser responsabilidade do 

Departamento de Informática. Quando um equipamento é recolhido deve ser realizada uma limpeza 

ao seu sistema, para que o equipamento possa estar disponível assim que seja necessária a sua 

reutilização. 

 

Serviço 1.4 - Configuração de Equipamento 

Descrição Apoio especializado na configuração dos recursos de TI de acordo com as necessidades exigidas 

pelos colaboradores da empresa. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 
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Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.04 - Configuração de equipamentos 

Observações Por exemplo, para potenciar ao máximo a utilização das tecnologias de informação, poderá ser 

configurada a conta de email do Exchange nos telemóveis de serviço dos colaboradores da empresa. 

 

Serviço 1.5 - Aquisição de Recursos  

Descrição Aquisição dos equipamentos e materiais necessários para corresponder às necessidades tecnológicas 

sentidas na empresa. 

Estado Ativo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições Sempre que for necessária a aquisição de equipamentos ou materiais, antecipadamente deve ser 

entregue ao Departamento de Compras uma lista de orçamentos com os valores previstos. O 

processo de compra só terá continuidade se a necessidade de compra for aceite. 

Conteúdos - 

Prioridade Média 

Nível 3º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.05 - Aquisição de Recursos 

Observações A fatura da aquisição do equipamento deve ser digitalizada e introduzida na secção de “Faturas” no 

SharePoint, de forma a simplificar o processo de consulta das mesmas. 

 

Serviço 1.6 - Catalogação de Hardware 

Descrição Catalogação e inventariação dos equipamentos de hardware. 

Estado Ativo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições A catalogação e inventariação dos equipamentos de hardware deve ser realizada de acordo com as 

diretrizes estipuladas no documento “Estrutura de Classificação dos Recursos de TI”. 
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Conteúdos Estrutura de Classificação dos Recursos de TI (documentação) 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.06 - Catalogação e inventariação de equipamentos 

Observações A inventariação dos recursos de hardware deve ser realizada no “Inventário TI – Hardware” 

presente no SharePoint da empresa. 

 

Serviço 1.7 - Assistência a Equipamentos 

Descrição Assistência técnica a equipamentos que apresentem anomalias e que impeçam os colaboradores de 

desempenhar as suas funções de trabalho. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial). 

Prioridade Alta 

Nível 2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 1.8 – Reparação de Equipamentos (Hardware) 

Processos P25.07 - Assistência a equipamentos 

Observações Sempre que o serviço de assistência envolva uma reparação demorada, o equipamento do 

colaborador deve ser substituído por um equipamento estável.  

Deve-se assegurar que o novo equipamento do utilizador possui capacidades adequadas que lhe 

permitam suportar as suas tarefas de trabalho. 

O anterior equipamento do colaborador seguirá para um processo de reparação. 

Processos  

 

Serviço 1.8 - Reparação de Equipamentos 

Descrição Reparação de equipamentos que apresentem alguma anomalia no seu funcionamento. 
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Estado Ativo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Média 

Nível 2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 1.5 - Aquisição de Recursos (Hardware) 

Processos P25.08 - Reparação de equipamentos 

Observações O relatório da assistência realizada pelo fornecedor de serviços, deve ser digitalizado e introduzido 

na secção de “Relatórios de Assistência” no SharePoint, de forma a simplificar o processo de 

consulta dos mesmos. 

 

 

Classe 2 - Software 

 

Serviço 2.1 - Instalação de Software 

Descrição Instalação dos softwares necessários para que os colaboradores desempenhem as suas funções no 

local de trabalho. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Média 

Nível 2º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 2.5 – Licenciamento de Software (Software) 

Processos P25.09 - Instalação de software 
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Observações O Departamento de Informática só assegura a instalação de softwares licenciados e/ou de utilização 

gratuita.  

Os softwares disponíveis, bem com as suas respetivas licenças, encontram-se discriminados no 

“Inventário de TI – Software”, presente no SharePoint da empresa.  

Na secção de “Documentos Classificados” presente no SharePoint da empresa, encontram-se 

disponíveis os tutoriais de instalação dos softwares disponibilizados pelo Departamento de 

Informática.  

Para a utilização de determinados softwares deverá ter-se em consideração o número de licenças 

disponíveis. 

 

Serviço 2.2 - Instalação de Drives 

Descrição Instalação de drivers em falta, de modo a permitir a comunicação entre o sistema operativo e o 

hardware conectado. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI, mencionando qual a driver que necessitam. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Baixa 

Nível 2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.10 - Instalação de drivers 

Observações Por exemplo, um colaborador pode necessitar de ter instalado o driver de som ou o driver de 

Bluetooth. 

 

Serviço 2.3 - Configuração de Programas 

Descrição Configuração dos programas que apresentem erros e que, como tal, impeçam os colaboradores de 

desempenhar as suas funções. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

 

Condições Para a viabilização deste serviço, o utilizador do programa que apresente algum erro deve abrir um 

ticket no serviço de HelpDesk de TI, mencionando qual o programa e o erro que impede o normal 

funcionamento do mesmo. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 
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Prioridade Alta 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.11 - Configuração de programas 

Observações - 

 

Serviço 2.4 - Catalogação de Software 

Descrição Catalogação e inventariação dos recursos de software. 

Prioridade Baixo 

Requerente Departamento de Informática. 

Condições A catalogação e inventariação de software deve ser realizada de acordo com as diretrizes estipuladas 

no documento “Estrutura de Classificação dos Recursos de TI”. 

Conteúdos Estrutura de Classificação dos Recursos de TI (documentação) 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.12 - Catalogação e inventariação de software 

Observações A inventariação dos recursos de software deve ser realizada no “Inventário TI – Software” presente 

no SharePoint da empresa. 

 

Serviço 2.5 - Licenciamento de Software 

Descrição Gestão das licenças instaladas nos equipamentos, de forma a se assegurar a manutenção do número 

de licenças atribuídas, bem como dos respetivos prazos de expiração do licenciamento existente.  

Prioridade Baixo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições - 
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Conteúdos - 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 1.5 - Aquisição de Recursos (Hardware) 

Serviço 2.1 – Instalação de Software (Software) 

Processos P25.13 - Licenciamento de software 

Observações Para a utilização de determinados softwares deverá ter-se em consideração o número de licenças 

disponíveis. 

Os softwares disponíveis, bem com as suas respetivas licenças, encontram-se discriminados no 

“Inventário de TI – Software”, presente no SharePoint da empresa. 

 

 

Classe 3 - Domínio 

 

Serviço 3.1 - Criação de Conta 

Descrição Criação da conta de utilizador no domínio Active Directory para os novos colaboradores da empresa. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço de autenticação deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos 

Recursos Humanos, aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no 

SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Alta 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 7.1 - Abertura de Conta (Email) 

Processos P20.02 - Criação de Conta de Utilizador no domínio 

Observações O novo utilizador deverá ser incluído no grupo do respetivo departamento, seguindo a estrutura 

delineada para a disposição de utilizadores no domínio. 

 

Serviço 3.2 - Inativação de Conta 

Descrição Inativação, e consequente gestão, das contas de antigos colaboradores da empresa no domínio Active 

Directory. 
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Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de encerramento de utilizador no SharePoint da empresa; 

Conteúdos Encerramento de utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 3.3 - Permissões de Conta 

Processos P20.03 - Inativação de Conta de Utilizador no domínio 

Observações Quando um colaborador cessa as suas funções na empresa, a sua conta de utilizador deve passar 

para um estado de inatividade no domínio Active Directory, por um período de 3 meses. Assim que 

este período prescreva, deve-se proceder à eliminação da respetiva conta. 

Os colaboradores que pretenderem aceder a conteúdos presentes em contas inativas, devem seguir 

os processos mencionados no “Serviço 3.3 – Permissões de Conta”. 

 

Serviço 3.3 - Permissões de Conta 

Descrição Gestão das permissões de conta. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço, inicialmente, deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos 

Humanos, aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da 

empresa. 

Sempre que um colaborador pretender aceder a um determinado conteúdo para o qual não tem 

permissões de acesso, deve dar inicio ao processo de pedido de acesso, através do preenchimento 

do formulário de pedido de acesso no SharePoint da empresa. Se o veredicto do Responsável pela 

aprovação do pedido de acesso for favorável, o Departamento de Informática deve assegurar o 

acesso ao conteúdo pretendido pelo colaborador requerente. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos (pedido de acesso, documentação) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 8.1 - Árvore de Diretórios 
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Processos P20.04 - Permissões de Conta no domínio 

Observações As permissões de conta devem seguir a estrutura delineada para a disposição de utilizadores no 

domínio. 

 

 

Serviço 3.4 - Reposição de Password 

Descrição Reposição das passwords de acesso ao domínio Active Directory. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

 

Condições O colaborador que pretende repor a password da sua conta de utilizador, caso não consiga aceder ao 

HelpDesk de TI, deverá solicitar este serviço por contacto telefónico. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos (documentação) 

Prioridade Alta 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P20.05 - Reposição de Password de domínio 

Observações Para alterar a password de acesso do utilizador requerente, o administrador de domínio deverá 

aceder ao Active Directory Users and Computers. 

O administrador de domínio Active Directory deverá forçar o utilizador a alterar a sua palavra-passe 

no próximo inicio de sessão.  

 

Serviço 3.5 - Mapeamento de Drivers 

Descrição Mapeamento de drivers de rede. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Média 
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Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados 3.1 - Criação de Conta (Domínio) 

Processos P20.06 - Mapeamento de drivers 

Observações O serviço de mapeamento deve ser aprovisionado no momento da criação de conta de novo 

utilizador. 

Este serviço permite que um colaborador, ao autenticar-se em qualquer computador do domínio da 

Industrial Laborum Ibérica, aceda aos seus respetivos mapeamentos (ficheiros, documentos, emails 

A gestão dos conteúdos pessoais a incluir no servidor de arquivos fica à responsabilidade de cada 

utilizador. 

 

 

Classe 4 - Rede Local 

 

Serviço 4.1 - Configuração da Rede Local 

Descrição Configuração da rede interna “indlab.local”, de forma a garantir que os colaboradores dispõe do 

acesso à informação necessária para o exercício das suas tarefas. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Alta 

Nível 2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.14 - Configuração da rede local 

Observações A configuração e o acesso à rede corporativa da IndLab devem ser concedidos a qualquer 

colaborador que utilize um computador no desempenho das suas tarefas de trabalho. 

 

Serviço 4.2 - Infraestruturas de Rede 

Descrição Instalação, manutenção e gestão da infraestrutura de rede 

Estado Ativo 
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Requerente Departamento de Informática 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Alta 

Nível 2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos - 

Observações O serviço de infraestruturas de rede permite estabelecer a comunicação entre os dispositivos e a rede 

local. 

A infraestrutura de rede encontra-se desenhada com base em: switchs, router, access points, entre 

outros. 

 

 

Classe 5 - Internet 

 

Serviço 5.1 - Rede Wireless Interna 

Descrição Configuração da rede interna de wireless.  

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Sempre que um colaborador pretender aceder à rede Wi-Fi WireIndLab, deve dar inicio ao processo 

de pedido de acesso, através do preenchimento do formulário de pedido de acesso no SharePoint da 

empresa. Se o veredicto do Responsável pela aprovação do pedido de acesso for favorável, o 

Departamento de Informática deve assegurar a configuração e o acesso à rede Wi-Fi RireIndLab. 

Conteúdos Estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos (pedido de acesso, documentação) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.15 - Configuração rede wireless interna 
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Observações Para os colaboradores da empresa que, por exemplo, utilizem dispositivos móveis no exercício das 

suas funções, deve ser configurado o serviço de acesso à rede interna através da rede Wi-Fi 

WireIndLab. Contudo, deve-se ter em atenção que o acesso à rede interna através de dispositivos 

móveis pode comprometer a segurança da informação presente no sistema organizacional. 

 

Serviço 5.2 - Rede Wireless Geral 

Descrição Configuração da rede de internet Wi-Fi ILMOBILECLI. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.16 - Configuração rede wireless geral 

Observações O Departamento de Informática disponibiliza um serviço de internet wireless que cobre todas as 

instalações da Industrial Laborum Ibérica.  

Este serviço é aprovisionado tanto a atores internos como a atores externos (visitantes, clientes, 

fornecedores, entre outros) à empresa. 

 

 

Classe 6 - Segurança 

 

Serviço 6.1 - VPN 

Descrição Criação e configuração das redes de VPN. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Sempre que um colaborador pretender ter acesso ao serviço de VPN, deve dar inicio ao processo de 

pedido de acesso, através do preenchimento do formulário de pedido de acesso no SharePoint da 

empresa. Se o veredicto do Responsável pela aprovação do pedido de acesso for favorável, o 

Departamento de Informática deve assegurar o acesso ao serviço de VPN. 
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Conteúdos Estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos (pedido de acesso, documentação) 

VPN (esquema, tutorial) 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.17 - Configuração de redes VPN 

Observações Este serviço permite o acesso remoto à rede da empresa (indlab.local) mesmo que o colaborador 

esteja fora das instalações da IndLab. 

 

Serviço 6.2 - Gestão de Páginas Web 

Descrição Gestão das páginas web cujos acessos se encontram bloqueados pela firewall da WatchGuard. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

 

Condições Sempre que um colaborador pretenda aceder a uma página que se encontre bloqueada, deve dar 

inicio ao processo de pedido de acesso, através do preenchimento do formulário de pedido de acesso 

no SharePoint da empresa. Se o veredicto do Responsável pela aprovação do pedido de acesso for 

favorável, o Departamento de Informática deve alterar o colaborador para um grupo que permita o 

acesso à página pretendida. 

Conteúdos Estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos (pedido de acesso, documentação) 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 3.1 - Criação de Conta (Domínio) 

Processos P25.18 - Gestão de Páginas Web 

Observações O Conselho de Administração é a entidade responsável pela distribuição dos colaboradores pelos 

diferentes grupos de utilizador. O grupo em que o utilizador se encontra, é definido no momento em 

que se procede à criação da conta de utilizador no domínio. 

Para alcançar uma maior abrangência na gestão das páginas web, o Departamento de Informática 

gere estas mesmas páginas por categoriais (redes sociais, streaming, entre outras).  

Os colaboradores da Industrial Laborum Ibérica encontram-se divididos por diferentes grupos de 

utilizadores, sendo que cada grupo tem diferentes tipos de permissões no acesso às páginas web. 

O Departamento de Informática deve proceder ao bloqueio das categorias, e das respetivas páginas 

Web, que não se enquadrem na política de negócio adotada pela empresa.  
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Serviço 6.3 - Antivírus 

Descrição O serviço de antivírus deteta, impede e atua na remoção de programas maliciosos.  

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Alta 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados 2.5 - Licenciamento de Software (Software) 

Processos P25.19 - Antivírus 

Observações O serviço de antivírus protege e previne os dispositivos da Industrial Laborum Ibérica, com o intuito 

de garantir a segurança da informação e do utilizador. 

Para a utilização do serviço de antivírus deverá ter-se em consideração o número de licenças 

disponíveis. 

 

 

Classe 7 - Email 

 

Serviço 7.1 - Abertura de Conta 

Descrição Abertura de contas de email no Microsoft Exchange, de forma a disponibilizar o serviço de correio 

eletrónico institucional aos colaboradores autorizados. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Alta 

Nível 1º Nível 
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Serviços Relacionados Serviço 3.1 - Criação de Conta (Domínio) 

Serviço 7.4 - Configuração de Conta (Email) 

Serviço 7.5 - Listas de Distribuição (Email) 

Processos P25.20 - Abertura de conta de email 

Observações O novo utilizador deverá ser incluído no grupo do respetivo departamento, seguindo a estrutura 

delineada para as listas de distribuição departamentais. 

 

Serviço 7.2 - Eliminação de Conta 

Descrição Eliminação das contas de email de antigos colaboradores da empresa. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de encerramento de utilizador no SharePoint da empresa. 

Sempre que um colaborador pretenda aceder a um conteúdo presente numa conta de email inativa, 

deve dar inicio ao processo de pedido de acesso, através do preenchimento do formulário de pedido 

de acesso no SharePoint da empresa. Se o veredicto do Responsável pela aprovação do pedido de 

acesso for favorável, o Departamento de Informática deve assegurar o acesso ao conteúdo de email 

pretendido pelo colaborador requerente, através do Serviço de Webmail. 

Conteúdos Encerramento de utilizador (ficha, documentação) 

Pedido de Acesso (formulário, documentação) 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados Serviço 7.6 – Serviço de Webmail 

Processos P25.21 - Eliminação de conta de email 

Observações Quando um colaborador cessa as suas funções na empresa, a sua conta de email deve permanecer 

ativa por um período de 3 meses. Assim que este período prescreva, deve-se proceder ao 

encerramento da respetiva conta. 

 

Serviço 7.3 - Configuração de Conta 

Descrição Configuração das contas de email no Microsoft Exchange.  

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 
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Condições O colaborador que precise de uma reconfiguração da sua conta de email deve abrir um ticket no 

serviço de HelpDesk de TI, mencionando quais as especificações que precisará ver correspondidas. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.22 - Configuração de conta de email 

Observações - 

 

Serviço 7.4 - Listas de Distribuição 

Descrição Criação e configuração das listas de distribuição departamentais, com o intuito de facilitar a permuta 

de mensagens entre os diferentes departamentos da empresa. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço, inicialmente, deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos 

Humanos, aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador/fichas de 

encerramento de utilizador no SharePoint da empresa. 

Sempre que um colaborador assuma novas funções noutro departamento, para a viabilização deste 

serviço, os Recursos Humanos da empresa deverão abrir um ticket no serviço de HelpDesk de TI. 

Sempre que for necessária a criação de uma nova lista de distribuição, os Recursos Humanos da 

empresa deverão abrir um ticket no serviço de HelpDesk de TI. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Encerramento de utilizador (ficha, documentação) 

HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.23 - Configuração de listas de distribuição departamentais 

Observações Por norma, as listas de distribuição são alteradas quando entra ou sai um colaborador da empresa. 

Contudo, caso um colaborador mude de departamento, as respetivas listas de distribuição também 

devem ser atualizadas, de forma a corresponderem às alterações verificadas nos departamentos da 

empresa. 
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Serviço 7.5 - Webmail 

Descrição Acesso ao correio eletrónico empresarial através de um navegador web. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.24 - Webmail da Industrial Laborum Ibérica 

Observações O serviço de webmail permite que os colaboradores da Industrial Laborum Ibérica tenham acesso 

às suas caixas de email, em qualquer lugar, através de um navegador web. 

O acesso ao serviço de Webmail da IndLab é provido pelo seguinte endereço: 

https://webmail.industriallaborum.com/owa 

A autenticação neste serviço é efetuada através das credenciais de domínio do utilizador.  

 

 

Classe 8 - Armazenamento 

 

Serviço 8.1 - Árvore de Diretórios 

Descrição Estruturação e gestão da árvore de diretórios delineada para o armazenamento dos diferentes 

conteúdos organizacionais. 

Estado Ativo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Alta 
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Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos - 

Observações O Departamento de Informática é responsável pela estruturação e gestão da árvore de diretórios, 

permitindo que os colaboradores da empresa possuam um serviço de armazenamento e partilha de 

conteúdos, através da utilização de um modelo de pastas em rede. 

 

Serviço 8.2 - Gestão dos Servidores 

Descrição Gestão das capacidades de armazenamento dos servidores que suportam a atividade de negócio da 

Industrial Laborum Ibérica. 

Estado Ativo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Alta 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos - 

Observações Os servidores da Industrial Laborum Ibérica são: 

 SRLAB001 (NASBCKISCSI): dispositivo dedicado ao armazenamento de dados em rede 

(Networking Attached Storage – NAS); 

 SRLAB002 (VOLUMEBCK): dispositivo dedicado ao armazenamento de dados em rede 

(NAS) e ao backup de máquinas virtuais (VEEAM); 

 SRLAB003 (NAS22BASTIDOR): dispositivo dedicado ao armazenamento de dados em 

rede (NAS); 

 SRLAB004 (NAS25SUPORTE): dispositivo dedicado ao armazenamento de dados em rede 

(NAS), que armazena os principais conteúdos que suportam os serviços prestados pelo 

Departamento de Informática; 

 SRLAB005 (NAS24IL):  dispositivo dedicado ao armazenamento de dados em rede (NAS); 

 SRLAB006 (SRVLC01): este dispositivo contém quatro máquinas virtuais para os 

seguintes softwares: RHSuite, SolidWorks, Lantek e Trump; 
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 SRLAB007 (SCORPIUS): este dispositivo armazena o Windows Server 2008, o Antivírus 

AVG, o licenciamento SQL e as fichas PHC; 

 SRLAB008 (SRVHOST02) / SRLAB009 (SRVHOST01): estes dispositivos funcionam 

como “Failover Cluster System”, isto é, formam um grupo de servidores que trabalha em 

conjunto para assegurar a disponibilidade total das aplicações e dos serviços oferecidos; 

 SRLAB010 (MSA): dispositivo dedicado ao armazenamento de dados em rede (NAS). 

Os servidores da IndLab situam-se no Datacenter do Departamento de Informática, um local onde 

o acesso é controlado e restrito a pessoal não-autorizado. 

 

Serviço 8.3 - Backups  

Descrição Restauração de arquivos eliminados erroneamente. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI, mencionando qual o documento que pretendem ver restaurado, e o seu respetivo 

caminho. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P20.07 - Backups 

Observações As cópias de segurança são realizadas no final de cada dia de trabalho.   

O Departamento de Informática assegura a recuperação de arquivos num prazo máximo de três 

semanas. 

  

Serviço 8.4 - FTP  

Descrição O serviço FTP (File Transfer Protocol) possibilita o upload e o download de ficheiros 

internos/externos. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 
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Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P20.10 - Serviços FTP 

Observações Este serviço permite o armazenamento/transferência de ficheiros de grandes dimensões, e funciona 

como uma alternativa à transferência de ficheiros por email.  

Através da utilização do serviço FTP, os colaboradores da Industrial Laborum Ibérica podem fazer 

a cópia e a transferência de ficheiros para um servidor local (NAS25), de forma a que, através do 

exterior, tenham acesso a esses mesmos ficheiros.  

 

 

Classe 9 - Impressão 

 

Serviço 9.1 - Instalação de Impressora 

Descrição Instalação dos drivers de impressão nos computadores dos colaboradores, direcionando o endereço 

de IP para a impressora associada ao respetivo departamento. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.25 - Instalação de impressoras 

Observações Cada departamento da empresa tem a sua impressora pré-definida, pelo que os IP’s associados às 

impressoras são: 

- IMLAB001 (Departamento Financeiro e Contabilidade): 192.168.0.41 

- IMLAB002 (Departamento Técnico): 192.168.0.42 

- IMLAB003 (Departamento de Produção - armazém): 192.168.0.43 
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- IMLAB004 (Departamento de Produção -cais): 192.168.0.89 

- IMLAB005 (Departamento de Desenho e Orçamentação): 192.168.0.55 

- IMLAB006 (Departamento de Desenho e Orçamentação): 192.168.0.53 

- IMLAB007 (Departamento de Compras): 192.168.0.141 

- IMLAB008 (Departamento de Desenho e Orçamentação): 192.168.0.52 

 

Serviço 9.2 - Catálogo de Endereços 

Descrição Criação da conta de utilizador nas impressoras, de forma a gerir os endereços de email 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Encerramento de utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.26 - Catálogo de endereços nas impressoras 

Observações A gestão do catálogo de endereços é realizada na respetiva plataforma web de cada impressora. 

 

Serviço 9.3 - Manutenção de Impressoras 

Descrição Manutenção necessária para a impressora funcionar em perfeitas condições (por exemplo: substituir 

um toner; retirar papéis encravados). 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Sempre que um colaborador da empresa verificar uma inconformidade que impeça o normal 

funcionamento de uma impressora, deverá reportar essa anomalia ao Departamento de Informática, 

através da abertura de um ticket no serviço de HelpDesk de TI. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Média 
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Nível 2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.27 - Manutenção de impressoras 

Observações Para qualquer tipo de problema que ultrapasse as responsabilidades do Departamento de Informática 

deve ser acionado o suporte técnico junto do fabricante. 

 

Serviço 9.4 - Controlo de Impressões 

Descrição Registo do número de impressões efetuadas em cada impressora. 

Estado Ativo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Baixa 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.28 - Controlo de impressões 

Observações O Departamento de Informática é responsável pelo controlo de impressões, pelo que mensalmente 

deverá efetuar o registo de impressões efetuadas, no documento “Contagem de Cópias”, presente na 

seção dos “Documentos Classificados” no SharePoint da empresa. 

Os contratos em vigor em cada impressora, bem como as suas respetivas durações, encontram-se 

disponíveis nas fichas das impressoras inventariadas, presentes no “Inventário de TI – Hardware”. 

 

Serviço 9.5 - Suporte Técnico 

Descrição Suporte técnico na impressão ou na digitalização e envio de documentos por email. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI. 
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Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.29 - Suporte técnico em impressões 

Observações - 

 

 

Classe 10 - Comunicações 

 

Serviço 10.1 - Contas VOIP 

Descrição Configuração das contas de VOIP (Voice over Internet Protocol) para os colaboradores que 

necessitam efetuar chamadas internacionais 

Estado Ativo 

Requerente Departamento de Informática 

Condições - 

Conteúdos - 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.30 - Configuração de contas VOIP 

Observações A criação e o carregamento das contas VOIP é uma responsabilidade do Departamento Financeiro 

e Contabilidade. 

O Departamento de Informática é responsável pela configuração destas contas no servidor de voz 

da IPBrick (endereço SIP, codec, utilizador e palavra-passe) e pela configuração da respetiva rota 

de comunicação. 
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Serviço 10.2 - IL MSN 

Descrição Serviço de comunicação que possibilita a troca de mensagens instantâneas entre a comunidade de 

colaboradores da Industrial Laborum Ibérica. 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.31 - ILMSN 

Observações - 

 

 

Classe 11 - PHC 

 

Serviço 11.1 - Abertura de Conta 

Descrição Abertura de conta de utilizador no ERP PHC 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos Humanos, 

aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da empresa. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

PHC (tutorial de instalação) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

Serviços Relacionados - 
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Processos P25.32 - Abertura de conta de utilizador no PHC 

Observações - 

 

Serviço 11.2 - Permissões de Conta 

Descrição Gestão das permissões de conta no ERP PHC 

Estado Ativo 

Requerente Conselho de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Condições Este serviço, inicialmente, deve ser aprovisionado mediante a informação fornecida pelos Recursos 

Humanos, aquando o preenchimento das fichas de abertura de novo utilizador no SharePoint da 

empresa. 

Sempre que um colaborador pretender aceder a um determinado conteúdo para o qual não tem 

permissões de acesso, deve dar inicio ao processo de pedido de acesso, através do preenchimento 

do formulário de pedido de acesso no SharePoint da empresa. Se o veredicto do Responsável pela 

aprovação do pedido de acesso for favorável, o Departamento de Informática deve assegurar o 

acesso ao conteúdo pretendido pelo colaborador requerente. 

Conteúdos Abertura de novo utilizador (ficha, documentação) 

Estrutura para a Gestão de Identidades e Acessos (pedido de acesso, documentação) 

Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

Serviços Relacionados 11.1 - Abertura de Conta (PHC) 

Processos P25.33 - Gestão de permissões no PHC 

Observações - 

 

Serviço 11.3 - Configuração PHC 

Descrição Apoio especializado na configuração do ERP PHC de acordo com as necessidades exigidas pelos 

colaboradores da empresa. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições Para a viabilização deste serviço, os colaboradores interessados deverão abrir um ticket no serviço 

de HelpDesk de TI. 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 
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Prioridade Média 

Nível 1º Nível 

2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.34 - Configuração de conta de utilizador no PHC 

Observações - 

 

 

Classe 12 - Apoio Técnico 

 

Serviço 12.1 - HelpDesk de TI 

Descrição Serviço de HelpDesk disponibilizado para apoiar os colaboradores no suporte e na resolução de 

problemas técnicos. 

Estado Ativo 

Requerente Todos os departamentos 

Condições - 

Conteúdos HelpDesk de TI (formulário, tutorial) 

Prioridade Média 

Nível 
1º Nível 

2º Nível 

3º Nível 

Serviços Relacionados - 

Processos P25.35 - HelpDesk de TI 

Observações A prestação deste serviço realiza-se através do aplicativo Spiceworks, que se encontra instalado 

em todos os computadores da empresa. 
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Introdução 

A política de gestão em vigor na IndLab segue uma abordagem por processos, 

pelo que se pretende que todos os procedimentos e práticas necessários para a prestação 

de um determinado serviço se encontrem documentados e modelados. 

Assim, o Manual de Procedimentos (área de GI e TI) da IndLab é um documento 

que surge da necessidade em se corresponder à lacuna existente no atual Manual de 

Procedimentos do SGI, uma vez que neste não se encontram documentados e mapeados 

os processos necessários para a estipulação dos serviços ligados às áreas da GI e das TI.  

Os processos identificados serão descritos e modelados seguindo a estrutura 

estabelecida no Manual de SGI em vigor na empresa, pelo que farão parte dos Processos 

de Suporte. Assim sendo, depois de identificados e modelados, os procedimentos 

necessários para o estabelecimento de um determinado serviço ou processo ligado à GI 

ou às TI, serão acrescentados na pasta da respetiva área, no Manual de Procedimentos do 

SGI presente no site do Departamento da Qualidade no SharePoint da empresa. 
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Processos ligados à Gestão de Informação (P20) 

• P20.02 – Criação de Conta de Utilizador no domínio 
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• P20.03 – Inativação de Conta de Utilizador no domínio 

 

 

• P20.04 – Permissões de Conta no domínio 
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• P20.05 – Reposição de Password de domínio 
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• P20.06 – Mapeamento de drivers 
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• P20.07 – Backups 
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• P20.10 – Serviços FTP 
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Processos ligados à Gestão de TI (P25) 

• P25.01 – Instalação de posto de trabalho 

 

• P25.02 – Alteração de posto de trabalho 
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• P25.03 – Remoção de posto de trabalho 

 

• P25.04 – Configuração de equipamentos 
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• P25.05 – Aquisição de Recursos 
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• P25.06 – Catalogação e inventariação de equipamentos 

 

• P25.07 – Assistência a equipamentos 
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• P25.08 – Reparação de equipamentos 
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• P25.09 – Instalação de software 
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• P25.10 – Instalação de drivers 

 

• P25.11 – Configuração de programas 
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• P25.12 – Catalogação e inventariação de software 

 

• P25.13 – Licenciamento de software 
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• P25.14 – Configuração da rede local 

 

• P25.15 – Configuração rede wireless interna 
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• P25.16 – Configuração rede wireless geral 

 

• P25.17 – Configuração de redes de VPN 
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• P25.18 – Gestão de Páginas Web 
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• P25.19 – Antivírus 
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• P25.20 – Abertura de conta de email 
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• P25.21 – Eliminação de conta de email 

 

 

• P25.22 – Configuração de conta de email 
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• P25.23 – Configuração de listas de distribuição departamentais 
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• P25.24 – Webmail da Industrial Laborum Ibérica 
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• P25.25 – Instalação de impressoras 
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• P25.26 – Catálogo de endereços nas impressoras 
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• P25.27 –  Manutenção de impressoras  
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• P25.28 – Controlo de impressões 
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• P25.29 – Suporte técnico em impressões 
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• P25.30 – Configuração de contas VOIP 

 

• P25.31 – ILMSN 
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• P25.32 – Abertura de conta de utilizador no PHC 
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• P25.33 – Gestão de permissões no PHC 
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• P25.34 – Configuração de conta de utilizador no PHC 
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• P25.35 – HelpDesk de TI 
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Anexo XVI - Regulamento Interno de TI 

 

 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DE 

TI 

 

 

 

Versão 1.0 

Maio de 2017 

 

Departamento de Informática 

 

  Este documento apresenta as diretrizes a considerar 

na gestão e na utilização de Tecnologias de 

Informação no contexto organizacional da Industrial 

Laborum Ibérica 
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O presente regulamento surge da necessidade em instituírem-se diretrizes a seguir 

na gestão e na utilização de Tecnologias de Informação (TI) no seio organizacional da 

Industrial Laborum Ibérica (IndLab). Assim sendo, este Regulamento Interno pretende 

regular um conjunto ordenado de normas, de forma a estabelecerem-se responsabilidades 

e a definirem-se os direitos e os deveres dos colaboradores da IndLab no manuseamento 

dos recursos de TI pertencentes à empresa. 

Os colaboradores da IndLab, bem como os seus administradores, são responsáveis 

pelo cumprimento das regras e procedimentos estabelecidos neste regulamento. 

 

Artigo 1º 

Apresentação 

1 – O Departamento de Informática (DI) da IndLab é a unidade orgânica responsável pela 

elaboração e supervisão do presente Regulamento Interno de TI. 

2 – No âmbito das suas responsabilidades, cabe ao DI assegurar todo o suporte 

tecnológico aos colaboradores da organização, na utilização dos diversos recursos de TI 

(sistemas, softwares, equipamentos, entre outros) que sustentam as atividades e o 

processo de negócio da empresa. 

 

Apoio a Utilizadores 

Artigo 2º 

Service Desk 

1 – O DI disponibiliza um Service Desk (HelpDesk de TI) que pretende funcionar como 

principal ponto de contacto entre o DI e os restantes colaboradores da IndLab, para o 

suporte e resolução de problemas técnicos. 

2 – O HelpDesk de TI deve ser instalado em todos os computadores presentes no parque 

informático da IndLab, de forma a que qualquer colaborador consiga solicitar um pedido 

de ajuda e/ou intervenção ao DI.  

3 – Por norma, os pedidos recebidos no HelpDesk de TI devem ser geridos e 

correspondidos por ordem de chegada, salvo casos em que surjam pedidos de intervenção 

urgentes e inadiáveis.  
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Infraestrutura de Rede 

Artigo 3º 

Rede Local 

1 – A utilização da infraestrutura tecnológica da IndLab (indlab.local) é essencial para 

que os seus colaboradores disponham da informação necessária para o desenvolvimento 

das suas atividades laborais, pelo que a mesma é disponibilizada exclusivamente como 

ferramenta de trabalho. 

2 – A rede local da IndLab encontra-se em constante monitorização, pelo que o DI 

mantem um histórico dos acessos realizados aos sistemas organizacionais. 

3 – A gestão da infraestrutura da rede local é responsabilidade do DI, pelo que este deve 

assegurar os equipamentos necessários (cabos de rede, switches, acess points, entre 

outros) para que a rede interna esteja distribuída por todos os colaboradores da IndLab. 

 

Artigo 4º 

Rede Wireless 

1 – A infraestrutura de rede da IndLab disponibiliza duas redes wireless: 

a) Wi-Fi WireIndLab: para os colaboradores da empresa que utilizem 

dispositivos móveis da empresa no exercício das suas funções; 

b) Wi-Fi ILMOBILECLI: para qualquer colaborador da empresa ou para atores 

externos à empresa (visitantes, clientes, fornecedores, entre outros). 

2 – De forma a comprometer a segurança da informação presente nos sistemas da IndLab, 

o DI apenas deve assegurar a configuração da rede de Wi-Fi WireIndLab nos dispositivos 

de colaboradores autorizados pelo Conselho de Administração. 

3 – A infraestrutura de rede wireless cobre todas as áreas de instalações da IndLab. 

 

Armazenamento 

Artigo 5º 

Armazenamento 

1 – Os colaboradores da IndLab devem armazenar os documentos e informações digitais, 

resultantes dos diversos processos de negócios da IndLab, nas suas respetivas pastas 

departamentais na rede local. 
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2 – As informações armazenadas na rede local e nos recursos pertencentes à IndLab não 

podem ser transferidas para outros colaboradores ou para pessoas externas à empresa, 

salvo os casos em que o Conselho de Administração assim o autoriza.  

3 – O armazenamento da informação na rede local deve seguir as orientações 

estabelecidas no “Plano de classificação e estrutura de armazenamento da informação”. 

 

Artigo 6º 

Cópias de Segurança 

1 – De forma a acautelar possíveis ataques, o DI deve proceder à salvaguarda de cópias 

de segurança, com o objetivo de poder restaurar os seus dados em caso de perda ou dano. 

2 – Os dados que se encontram alojados nos servidores da IndLab são responsabilidade 

do DI, que deverá assegurar que, regularmente, são efetuadas cópias de segurança à 

informação armazenada na rede local.  

3 – O DI apenas assegura a cópia de segurança de ficheiros alojados nas pastas de rede 

hospedadas nos servidores de rede. 

4 – A informação contida nos discos locais dos computadores é da inteira 

responsabilidade dos seus utilizadores, pelo que o DI não assegura a cópia de segurança 

dessa informação. 

5 – As cópias de segurança são realizadas no final de cada dia de trabalho. 

6 – O DI assegura a recuperação de arquivos num prazo máximo de três semanas. 

 

Artigo 7º 

Capacidade dos Servidores 

1 – A fim de se minimizar o risco de falhas no seu sistema da IndLab, o DI deve, 

antecipadamente, proceder ao seu planeamento e preparação para que possa providenciar 

o desempenho necessário do sistema. 

2 – Devem ser realizadas projeções para saber qual a capacidade de recursos prevista para 

o futuro da organização, com o intuito de se reduzir o risco de sobrecarga dos servidores 

da IndLab. 
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Gestão de Recursos de TI 

Artigo 8º 

Aquisição de Recursos 

1 – O DI da IndLab é responsável pela aquisição de recursos de hardware e software 

necessários para corresponder às necessidades tecnológicas sentidas pela empresa. 

2 – Sempre que for necessária a aquisição de um novo recurso de TI, previamente devem 

ser entregues três propostas de orçamento ao Conselho de Administração. 

3 – Assim que o Conselho de Administração aprove um orçamento, a lista das respetivas 

propostas de orçamentos deve ser entregue ao Departamento de Compras, para que o 

processo de compra possa ter continuidade. 

4 – É de extrema importância que se considere em que o contexto é necessário adquirir 

um novo recurso de TI, com o intuito de se adquirir uma solução que se adeque da melhor 

maneira possível às necessidades sentidas pela empresa. 

5 – Além de se adquirem recursos de TI de qualidade, deve ter-se em consideração aspetos 

relacionados com a garantia e coma assistência técnica fornecida pelo fornecedor da 

solução adquirida. 

6 – É essencial que se encare a aquisição de recursos de TI como um investimento na 

sustentação do negócio, e não apenas como um custo contabilizado.   

7 – A fatura e/ou o comprovativo de aquisição do recurso de TI devem ser digitalizadas 

e introduzidas na secção “Faturas” no site da Informática, no SharePoint da empresa. 

 

Artigo 9º 

Manutenção dos Recursos 

1 – O DI assegura a gestão do ciclo de vida dos recursos de TI presentes no parque 

informático da IndLab. 

2 – O DI assegura, ainda, o correto funcionamento dos recursos de TI organizacionais, 

procedendo à reparação interna de equipamentos que apresentem alguma anomalia, bem 

como a atualização regular desses mesmos equipamentos. 

3 – Sempre que um colaborador detetar uma anomalia em algum dos recursos de TI que 

utiliza no âmbito das suas funções, deverá comunicar o problema detetado ao DI. 
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4 – Os colaboradores da IndLab estão impedidos de efetuar alterações de periféricos ou 

de outros componentes nos equipamentos que lhe estão alocados, uma vez que qualquer 

alteração ou manutenção ficará a cargo do suporte técnico do DI.  

5 – Quando um recurso de TI apresenta uma anomalia que não pode ser reparada 

internamente, sempre que assim se justifique, esse recurso de TI deverá ser encaminhado 

para uma reparação externa num fornecedor de assistência técnica. 

6 – O relatório da assistência realizada pelo fornecedor de serviços deverá ser digitalizado 

e introduzido na secção de “Relatórios de Assistência” no site do DI no SharePoint da 

empresa. 

7 – Os colaboradores da IndLab têm a obrigação de zelar pela conservação, preservação 

e bom uso dos recursos de TI que se encontram à sua disposição. 

8 – O DI é responsável pela manutenção e atualização do software organizacional, 

salvaguardando que todos os equipamentos presentes no parque informático possuem a 

atualização mais recente disponibilizada pelo respetivo fornecedor. 

9 – Com os esforços realizados na manutenção do parque informático da IndLab, 

pretende-se que, por um lado, a organização esteja atualizada tecnologicamente e, por 

outro lado, que essa atualização proporcione que as melhores soluções tecnológicas se 

adaptam à realidade organizacional da empresa. 

 

Artigo 10º 

Utilização dos Recursos 

1 – O DI deverá assegurar que todos os colaboradores da IndLab possuem os recursos de 

TI necessários para o desempenho das suas funções de trabalho, confirmando que os 

recursos de hardware instalados têm capacidade para suportar as necessidades que as 

tarefas a realizar exigem. 

2 – O DI deverá garantir que os colaboradores que utilizam recursos de TI no desempenho 

das suas funções conhecem as condições de utilização aplicáveis, tanto na utilização dos 

recursos de hardware da empresa como no licenciamento do software em utilização. 

3 – É expressamente proibido que os colaboradores da IndLab utilizem os recursos da 

empresa para fins pessoais, como por exemplo para a instalação aplicações de 

entretenimento e videojogos nos computadores pertencentes à empresa.  
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4 – A IndLab não aceita que os seus colaboradores utilizem softwares e licenças de 

software que não se encontram devidamente autorizadas pelo Conselho de Administração 

ou pelo responsável pelo DI. 

5 – É expressamente proibido que os colaboradores utilizem os softwares pertencentes à 

empresa, e/ou as respetivas licenças desses softwares, para uso pessoal, como também 

que divulguem qualquer um desses softwares e/ou licenças a pessoas externas à empresa. 

6 – A IndLab proíbe a instalação de software organizacional nos computadores pessoais 

dos seus colaboradores, salvo em casos que se encontrem devidamente autorizados pelo 

Conselho de Administração. 

7 – Os colaboradores que utilizam computadores portáteis no âmbito das suas funções, só 

podem sair das instalações da empresa com esse equipamento se o Conselho de 

Administração assim o autorizar. 

8 – Quando um colaborador cessa as suas funções na empresa, deve-se garantir, de uma 

forma cordial, que todos os equipamentos e softwares, que lhe foram alocados para o 

desempenho das suas funções, são devolvidos. 

 

Artigo 11º 

Catalogação e Inventariação de Recursos 

1 – O DI é responsável pelo registo de todos os recursos de TI (hardware e software) 

pertencentes ao parque informático da IndLab, de forma a se controlar e maximizar o 

valor de utilização destes recursos. 

2 – Os recursos de TI devem ser catalogados e inventariados no SharePoint da empresa, 

de acordo com as diretrizes estabelecidas na “Estrutura de Classificação dos recursos de 

TI”.  

 

Segurança 

Artigo 12º 

Segurança da Informação 

1 – De forma a se assegurar que não há falhas na proteção da informação aquando o seu 

manuseamento, esta deve ser classificada com o intuito de se apurar a sua finalidade, a 
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sua prioridade, o seu grau de proteção e as suas respetivas medidas especiais de 

tratamento. 

2 – Durante a estadia do colaborador no seu local de trabalho, a IndLab deve garantir que 

este está consciencializado para as os riscos e ameaças à segurança da informação, bem 

como para a responsabilidade que lhe é exigida na gestão da informação que manuseia. 

3 – A organização deve, ainda, fornecer todas as ferramentas imprescindíveis para que no 

decurso do seu trabalho, o colaborador, consiga aplicar corretamente as diretrizes que 

conduzem à segurança da informação organizacional. 

 

Artigo 13º 

Gestão de Identidades e Acessos 

1 – O Departamento de Recursos Humanos (DRH) da IndLab deverá informar o DI 

sempre que seja contratado um colaborador que, no âmbito das suas funções, precisará de 

ter acesso aos conteúdos presentes nos sistemas da empresa. Para tal, o responsável pelo 

DRH deverá proceder ao preenchimento do formulário de “Abertura de Utilizador” no 

SharePoint da organização. 

2 – Os ativos informacionais da IndLab devem ser geridos por um gestor de domínio (o 

responsável pelo DI), que ficará responsável pela manutenção dos controlos de acesso 

aos ativos, para que se consiga alcançar e manter uma proteção adequada sobre esses 

recursos organizacionais.  

3 – O DI é responsável por introduzir e identificar os novos utilizadores nos sistemas de 

informação da IndLab, bem como atribuir e gerir as permissões necessárias para que esses 

colaboradores desempenhem as suas funções laborais.  

4 – A gestão das identidades dos utilizadores e dos acessos que estes têm aos sistemas da 

IndLab devem seguir as orientações apresentadas na “Estrutura para a Gestão de 

Identidades e Acessos”. 

 

Artigo 14º 

Gestão de Incidentes 

1 – A gestão dos incidentes de segurança da informação é essencial para a manutenção 

da segurança da informação organizacional. 
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2 – Cabe aos colaboradores da IndLab reportar, o mais rápido possível, os eventos e as 

deficiências de segurança sentidas, porque só assim é possível alcançar uma melhoria 

contínua na segurança da informação organizacional. 

3 – Deve-se assegurar que os eventos e as quebras de segurança da informação associados 

aos sistemas de informação da IndLab são registados, para que seja possível analisar esses 

incidentes e tomar medidas que permitam alcançar a reformulação e a correção das 

quebras de segurança.  

 

Artigo 15º 

Antivírus 

1 – O DI é responsável pela instalação e disponibilização de uma solução de antivírus, de 

forma a proteger a integridade do sistema organizacional e a sua informação contra 

ataques maliciosos, como vírus informáticos. 

2 – A proteção dos equipamentos utilizados fora do local de trabalho é essencial para 

reduzir o risco de acesso não autorizado à informação, como também para prevenir 

eventuais perdas, danos ou roubos de informação. 

 

Artigo 16º 

Firewall 

1 – A IndLab apresenta uma solução de firewall que funciona como um dispositivo de 

segurança que monitoriza o tráfego da rede interna, operando como uma primeira barreira 

à segurança do sistema organizacional.  

2 – A solução interna de firewall permite gerir os acessos às paginas web, distribuindo os 

colaboradores da IndLab por diferentes grupos de utilizador, com diferentes tipos de 

permissões no acesso a essas páginas web. Assim, temos os seguintes grupos: 

a) Sem Restrição (wg_no-restriction): apenas estão bloqueadas as páginas cujos 

acessos remetem para temáticas que se relacionam com as categoriais 

proibidas pela Administração da empresa (páginas de erotismo, páginas de 

alcoolismo, páginas de estupefacientes, entre outros); 
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b) Média Restrição (wg_media-restriction): para além do bloqueio das páginas 

relacionadas com as categoriais proibidas, encontram-se, ainda, bloqueados os 

acessos às páginas de streaming (Youtube, Spotify, rádios online, entre outros); 

c) Restrição Total (wg_restricted): somente é autorizado o acesso a páginas web 

que permitam a consulta de informação pertinente para o desenvolvimento do 

fluxo de trabalho a realizar (sem acesso a redes socais, a streamings, entre 

outros). 

3 – O Conselho de Administração é a entidade responsável pela distribuição dos 

colaboradores pelos diferentes grupos de utilizador.  

4 – O grupo em que o utilizador se encontra, é definido no momento em que se procede 

à criação da conta de utilizador no domínio. 

5 – Para se alcançar uma maior abrangência na gestão das páginas web, o DI gere estas 

mesmas páginas por categoriais (redes sociais, streaming, entre outras). 

6 – O DI deve proceder ao bloqueio das categorias, e das respetivas páginas Web, que 

não se enquadrem na política de negócio adotada pela empresa. 

7 – Sempre que um colaborador pretenda aceder a uma página que se encontre bloqueada, 

deve dar inicio ao processo de pedido de acesso, através do preenchimento do formulário 

de “Pedido de Acesso” no SharePoint da empresa. Se o veredicto do Responsável pela 

aprovação do pedido de acesso for favorável, o DI deve alterar o colaborador para um 

grupo que permita o acesso à página pretendida.  

 

Internet 

Artigo 17º 

Acesso à Internet 

1 – A IndLab disponibiliza um serviço de acesso à Internet a todos os colaboradores da 

IndLab, com o intuito de auxilia-los no desempenho das suas responsabilidades laborais. 

2 – O acesso à Internet na IndLab está sujeito a um processo de filtragem, realizado pela 

solução de firewall instalada internamente. 

3 – Apesar de o acesso à Internet surgir como uma ferramenta de trabalho, o Conselho de 

Administração da IndLab admite que poderão ocorrer situações em que os seus 

colaboradores precisem de aceder à Internet por questões pessoais.  
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4 – Os colaboradores da IndLab devem tentar ao máximo aceder à Internet para questões 

pessoais, de uma forma equilibrada e responsável, apenas nos seguintes períodos: antes 

do horário de trabalho, nos horários de intervalo ou depois do horário de trabalho. 

5 – O acesso à Internet efetuado por questões pessoais não deve, em momento algum, 

comprometer o normal funcionamento dos serviços internos da IndLab. 

6 – Os colaboradores não devem descarregar ficheiros da Internet cuja sua localização 

seja uma fonte desconhecida ou suspeita, uma vez que estes ficheiros podem conter vírus, 

comprometendo, assim, a segurança e o normal funcionamento da rede interna.  

7 – O Conselho de Administração da IndLab poderá realizar um controlo e um registo de 

todas as páginas web visitadas pelos seus colaboradores.  

8 – Na sua atuação nas diferentes plataformas da Internet, como por exemplo no caso das 

redes sociais, os colaboradores da IndLab devem abster-se de realizar comentários, 

ofensivos ou abusivos, que coloquem em causa o bom nome da empresa. 

 

Comunicações 

Artigo 18º 

ILMSN 

1 – O DI disponibiliza um serviço de comunicação que possibilita a troca de mensagens 

instantâneas entre a comunidade de colaboradores da IndLab, com o intuito de facilitar e 

otimizar a comunicação interna. 

2 – Os colaboradores devem ter consciência e bom senso na utilização deste aplicativo, 

tendo presente que esta é uma ferramenta de trabalho, pelo que devem moderar o tipo de 

linguagem utilizada bem como as conversações trocadas no chat do ILMSN. 

3 – O Conselho de Administração da IndLab, sempre que assim entender, pode aceder ao 

registo de histórico das mensagens trocadas entre os colaboradores da empresa.  

 

Artigo 19º 

Email 

1 – A IndLab disponibiliza um serviço de correio eletrónico com o intuito de auxiliar os 

seus colaboradores nos processos de comunicação realizados no âmbito das suas funções 

laborais. 
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2 – A conta de email institucional atribuída aos colaboradores da IndLab só poderá ser 

usada para realizar comunicações internas e externas da empresa. 

3 – Os colaboradores da IndLab devem estar cientes que a sua conta de correio eletrónico 

está sujeita a um processo de monitorização, pelo que o Conselho de Administração 

poderá aceder aos conteúdos que estão presentes na mesma. 

4 – A conta de email de um colaborador é criada no momento em que se cria o seu perfil 

de utilizador no domínio, e, por defeito, a capacidade de armazenamento da sua caixa de 

correio eletrónico fica configurada para uma capacidade de 3 GB. 

5 – Em colaboradores excecionais, que possuam um trafego de email muito considerável, 

o DI deve assegurar o aumento da capacidade de armazenamento das suas caixas de 

correio eletrónico. 

6 – Os colaboradores da IndLab devem proceder à eliminação de emails que considere 

sem importância para os processos de negócio da empresa, de forma a evitar a sobrecarga 

da capacidade de armazenamento das suas caixas de correio eletrónico.  

7 – O DI deverá assegurar que os colaboradores se encontram incluídos no grupo do 

respetivo departamento, seguindo a estrutura delineada para as listas de distribuição 

departamentais. 

8 – O email é uma ferramenta de trabalho pelo que os colaboradores da IndLab devem 

estar elucidados para a importância da sua utilização consciente e responsável, de forma 

a evitarem que as mensagens trocadas com colegas e, principalmente, com pessoas 

externas à empresa, sejam interpretadas como uma ofensa, evitando, assim, que o bom 

nome da IndLab seja colocado em causa. 

9 – Os colaboradores da IndLab devem estar atentos na utilização do seu email 

institucional de forma a evitarem a abertura e o reencaminhamento de emails que possam 

ser considerados abusivos. 

10 – Os colabores da IndLab devem analisar cuidadosamente os anexos que recebem nas 

suas caixas de correio eletrónico e, sempre que possível, evitar a abertura e o 

descarregamento de anexos recebidos por contactos desconhecidos, visto que estes 

podem ser arquivos fraudulentos que potenciam a disseminação de vírus e ataques que 

colocam em causa a segurança de informação sigilosa para a empresa. 
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11 – O correio eletrónico recebido e enviado encontra-se monitorizado pelos serviços 

automáticos de antivírus e de firewall, de forma a detetar e a barrar links ou anexos que 

sejam considerados uma potencial ameaça ao sistema da IndLab. 

12 – Os colaboradores da IndLab não devem utilizar o serviço de email institucional para 

enviar arquivos de dimensões consideráveis, salvo os casos em que a urgência assim o 

justifique. De forma a salvaguardar a sobrecarga do servidor de email, a partilha de 

arquivos deve ser efetuada pelas alternativas internas disponíveis à comunidade da 

IndLab, como por exemplo o serviço de FTP (File Transfer Protocol). 

13 – Não é permitida a configuração do serviço de email nos dispositivos pessoais dos 

colaboradores da empresa. O Conselho de Administração da IndLab apenas autoriza a 

configuração do serviço de email nos dispositivos móveis atribuídos pela empresa, a fim 

de minimizar a elevada vulnerabilidade deste serviço. 

14 – Através do serviço de Webmail da IndLab, o serviço de correio eletrónico encontra-

se disponível por um período de 24 horas por dia, pelo que os colaboradores da empresa 

poderão aceder à sua caixa de correio pessoal sempre que assim o entenderem. 

 

Artigo 20º 

Telecomunicações 

1 – Os colaboradores da IndLab devem evitar ao máximo a utilização dos seus telemóveis 

pessoais nos seus locais de trabalho, durante os seus períodos de trabalho. 

2 – Sempre que possível, os telemóveis devem ser colocados em silêncio ou em modo de 

vibração, de forma a não incomodar o normal funcionamento organizacional. 

3 – O DI deverá assegurar a atribuição de equipamentos fixos e móveis de comunicação 

de acordo com a informação fornecida pelo responsável do DRH, aquando o 

preenchimento dos formulários de “Abertura de Utilizador”. 

4 – Os colaboradores da IndLab que possuem equipamentos de telecomunicação 

atribuídos pela empresa devem ter presente que a sua utilização tem um intuito 

profissional. Contudo o Conselho de Administração autoriza a utilização destes 

equipamentos para uso pessoal dentro dos limites razoáveis, sendo que os colabores 

deverão ter consciência e o bom senso na utilização dos recursos da empresa. 
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5 – Os colaboradores que utilizam equipamentos de telecomunicação no âmbito das suas 

responsabilidades laborais, têm o direito de saber quais são os contratos de tarifário em 

vigor. 
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Anexo XVII - Workflows de Abertura e Encerramento de Utilizadores 
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Em qualquer contexto organizacional, é natural que exista um fluxo de 

contratação/despedimento que altere as equipas de trabalho, pelo que será necessário 

proceder-se à introdução no sistema dos novos colaboradores contratados, bem como à 

sua eliminação aquando a sua cessação de funções. Assim, cabe ao Departamento de 

Recursos Humanos (DRH) da Industrial Laborum Ibérica, a tarefa de preencher as 

respetivas fichas de abertura e fecho de utilizadores presentes no SharePoint da Empresa. 

 

→ Abertura de Utilizador 

Na ficha de abertura de novo utilizador, deverá ser mencionado: 

o Nome: o nome completo do novo colaborador; 

o Departamento: o departamento em que será inserido o novo colaborador; 

o Data Entrada: a data em que está previsto que o novo colaborador 

comece a exercer as suas funções no posto de trabalho; 

o Recursos: a lista de recursos e softwares necessários para que o novo 

utilizador exerça as suas funções no posto de trabalho; 

o Utilizador Referência: selecionar o perfil de um colaborador da Industrial 

Laborum Ibérica que exerça funções muito semelhantes àquelas que se 

pretende que o novo utilizador desempenhe. 

Assim que o DRH submeta a ficha de abertura de utilizador, esta ficará pendente 

e o Departamento de Informática será notificado, via e-mail, que existe um novo pedido 

de abertura de utilizador. Quando este pedido é correspondido, o DRH recebe uma 

notificação a alertar que a requisição pretendida se encontra tratada. 
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Figura 1: Formulário relativo à abertura de utilizador 

 

 

→ Encerramento de Utilizador 

Na ficha de pedido de encerramento da conta de um utilizador, deverá ser 

mencionado:  

o Nome: o nome completo do utilizador a encerrar; 

o Utilizador de rede: selecionar o perfil de utilizador de rede pertencente 

ao colaborador em questão; 

o Departamento: o departamento em que se encontra inserido o utilizador 

a encerrar; 

o Data de Saída: a data em que está previsto que o colaborador deixe de 

exercer as suas funções no posto de trabalho. 

 

Assim que o DRH submeta a ficha de encerramento de utilizador, esta ficará 

pendente e o DI será notificado, via e-mail, que existe um novo pedido de encerramento 
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de utilizador. Quando este pedido é correspondido, o DRH recebe uma notificação a 

alertar que a requisição pretendida se encontra tratada. 

 

 

Figura 2: Formulário relativo ao encerramento de utilizador. 
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Anexo XVIII - Workflow Pedidos de Acesso 
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Anexo XIX - Poster XV Jornadas de Ciência da Informação (15 de maio de 2017) 

 


