
Resumo 

O presente trabalho propõe como objectivos testar a aplicabilidade de uma abordagem baseada em 

redes de actores sociais à análise organizacional considerada sob a perspectiva de desenvolvimento 

ou melhoria de sistemas de informação e sistemas de arquivo. As redes de actores sociais são 

intensamente utilizadas como metodologia de exploração de disciplinas sociais como sociologia, 

antropologia ou psicologia social. O seu emprego em planeamento de sistemas de informação e 

utilização expedita em análise organizacional não tem porém sido muito popularizado. Esta realidade 

parece no entanto estar a modificar-se.  

Para a concretização deste propósito assume-se como base de aplicação e exploração da 

abordagem como universo de estudo o sistema de informação e o sistema de arquivo, considerados 

como duas entidades conexas, com objectivos diferenciados sobre um objecto comum - a informação 

-, em que se explora alguns aspectos de análise organizacional nomeadamente a SSM, Redes de 

Actores Sociais e modelação de processos inter-organizacionais.  

Um segundo propósito consiste na identificação dos requisitos técnicos e organizacionais necessários 

para constituir uma rede interorganizacional que suporte processos, informação e gestão de 

informação e documentos de arquivo. Esta rede de arquivos, que também se poderia designar por 

rede de documentos ou rede de informação fixada, tem com propósito a realização de actividades e 

processos entre organizações de forma a aumentar a sua eficiência, eficácia e efectividade mantendo 

simultaneamente as capacidades de evidenciais inerentes a toda a transacção organizacional.  

Abstract 

The present work holds as purposes the following issues: To test the accuracy and aplicability of an 

approach based on social actors networks considered under the perspective of information and 

recordkeeping systems development and/or improvement. Social Network Analysis has been 

intensively applied in scientific areas such as sociology, anthropology or social psicology. It's use on 

the field of information systems planning and operative organizational assessement, however, has not 

been fully adopted. This trend seems to be changing lately-  

In order to achieve the stated purpose it is considered as an approach development basis, the 

universe of information and recordkeeping systems, regarded as two connected entities pursuing 

different ends and sharing a common object – information - in which some aspects of organizational 

assessement like SSM, SAN and modeling are applied.  

On a second view this thesis aims to achieve the identification and understanding of organizational 

and technical requirements that may be needed in order to build networks between organizations able 

to support information and archival processes comprehended in interorganizational processes. This 



kind of network, that could as well be called a record ou fixed information network, aims to ease the 

outcoming of activities and processes between organizations on a way that increases efficiency and at 

the same time, preserves the evidential needs that every organizational activity and transactions must 

take account on.  


