
Resumo  

 

Numa sociedade cada vez mais dependente do acesso à informação, as organizações 

que lidam primordialmente com informação e conhecimento têm que optimizar os seus 

recursos numa perspectiva de satisfação contínua dos seus clientes. As bibliotecas 

dispõem de sistemas integrados de gestão bibliográfica, mas esses sistemas estão 

vocacionados para a gestão do acervo e interacções com o utilizador, não se 

encontrando em funcionamento para gerir informação, conteúdos ou conhecimento 

gerados internamente. Torna-se cada vez mais um desafio gerir o grande volume de 

informação em circulação nas bibliotecas, e filtrar essa informação de acordo com as 

necessidades direccionadas dos funcionários e utilizadores, sendo necessário aos 

profissionais da área acompanharem a evolução, em que existem novos suportes, 

novas tecnologias e novas formas de acesso. A Gestão Colaborativa da Informação 

(GCI) numa biblioteca municipal é uma política de gestão da informação e conteúdos 

(estruturados ou não estruturados), apoiada na utilização de um software específico 

para esse efeito, normalmente denominado por Content Management System (CMS). A 

GCI pode ser considerada como uma política integradora de diferentes áreas, como 

Information Resources Management (IRM), Electronic Document Management (EDM) e 

Knowledge Management (KM), apoiando-se no trabalho colaborativo dos funcionários. 

Partindo da questão de investigação “como desenvolver e implementar uma politica de 

gestão colaborativa da informação e conhecimento numa biblioteca municipal?”, 

pretendeu-se com este trabalho analisar e desenvolver uma política de gestão 

colaborativa da informação e conhecimento através da análise, especificação e 

configuração de um Enterprise Content Management System para estas instituições, 

tendo também sido desenvolvida uma metodologia de implementação destes sistemas. 

Espera-se que o trabalho realizado tenha consequências a nível do estabelecimento de 

boas práticas na gestão colaborativa da informação, na sistematização das rotinas de 

trabalho através da utilização de um sistema de workflow, no desenvolvimento de uma 

política de padronização de procedimentos e documentação e, em última instância, 

contribua para a redução dos custos operacionais das bibliotecas municipais. 
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Abstract  

 

The modern world is increasingly dependent on information, the organizations that deal 

primarily with information and knowledge must optimize their resources in order to 

achieve their business goals. The libraries have integrated management systems, but 

these systems are designed to manage books and the interactions with the users, they 

are not focused in the internal information and knowledge management. It becomes 

increasingly a challenge to manage the large amount of in-formation flowing in libraries 

and filter this information according to employees and users needs. It is necessary to 

adapt to the sudden changes, where there are new media, new technologies and 

information needs. The Collaborative Information Management in a public library is a 

policy of managing information and content (structured or unstructured), supported by 

the use of specific software, often called Content Management System (CMS). This can 

be considered as a policy that integrates different areas such as Information Resources 

Management (IRM), Electronic Document Management (EDM) and Knowledge 

Management (KM), supported by the collaborative work of the employees. Starting from 

the focal question "how to develop and implement a policy of collaborative information 

and knowledge management in a public library?” it is intended to analyze and develop 

an policy of collaborative information and knowledge management, through analysis, 

specification and configuration of an Enterprise Content Management System for these 

organizations, it has also been developed a methodology for implementing such 

systems. It is expected that this work has consequences in the establishment of best 

practices in collaborative information management, the development of better work 

practices by using workflow systems, development of standard procedures and 

documentation, and ultimately contributes to lower operating costs. 
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