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Resumo 
 

A evolução tecnológica teve grande impacto nos diversos setores e contextos, uma 

vez que trouxe vantagens consideráveis. Na Administração Pública (AP), a tendência 

mantém-se e torna-se necessário controlar e melhorar os serviços prestados aos 

cidadãos, facilitando a aproximação aos mesmos. Para responder a estas questões é 

necessário unificar a AP e permitir a comunicação entre as organizações da mesma. A 

interoperabilidade semântica (IS) é essencial para que se estabeleça esta comunicação. 

Para a AP há novos requisitos para responder a esta necessidade, nomeadamente uma 

Macroestrutura Funcional (MEF) e um esquema de metainformação (MIP).  

A empresa IPBRICK, S.A., proponente do presente projeto, desenvolve Soluções 

de Comunicação Corporativas, tendo como um dos seus produtos o iPortalDoc - Sistema 

de Gestão Documental e Workflow. Será pertinente adequá-lo aos requisitos das 

organizações da AP para responder às suas necessidades, pelo que se propôs criar uma 

sugestão de adequação do sistema ao esquema MIP. Para tal, foi estudado a nível teórico 

a evolução da AP no contexto da sociedade da informação, a conceptualização da gestão 

de informação, gestão documental e outras áreas relacionadas, os sistemas de 

classificação e os esquemas de metainformação, normalizações a nível nacional e 

internacional, entre outros tópicos. Também foi analisado o iPortalDoc dos pontos de 

vista geral e específico, testando se os requisitos de IS já se verificam no sistema, como 

por exemplo a MEF.  

Além da pesquisa teórica e de análise do sistema, seis organizações da AP foram 

entrevistadas com o intuito de perceber o estado atual da sua gestão documental; qual a 

necessidade que as organizações têm de partilhar documentos; se implementam as 

ferramentas e, se sim, como o fazem; e que críticas, necessidades e sugestões apresentam 

relativamente a estas ferramentas. Com base nos resultados das entrevistas foi possível 

fazer uma análise e avaliação do esquema MIP e da MEF. Concluiu-se que, apesar de 

serem necessárias ferramentas para IS, estas poderão não estar completamente 

adequadas às necessidades e que perdem pela complexidade e falta de clareza. A 

necessidade de formação destas ferramentas torna-se crucial para a sua implementação 

e utilização, conforme demonstrado pelos entrevistados. Concluiu-se também que a 

implementação do MIP não está a ser significativamente ponderada, uma vez que a MEF 

e o projeto ASIA estão a ser considerados (em alguns casos já foram mesmo 

implementados nas organizações) em detrimento do MIP.  

Feita a análise das entrevistas, elaborou-se uma comparação entre o esquema 

atual do iPortalDoc com o esquema MIP e identificaram-se as semelhanças e diferenças. 

Tendo como base o documento normativo, foi elaborada uma proposta de 

implementação do MIP no iPortalDoc, tendo em consideração as prioridades para cada 

elemento, tanto a nível de conformidade com o esquema como a nível da utilização. Por 

fim, sugere-se a implementação do MIP no iPortalDoc do que foi identificado como 

prioritário, uma vez que, ao criar ou modificar esses campos, o esquema do sistema já 

ficará em concordância com o MIP. No entanto, sugere-se ainda à empresa que atente 
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nas atualizações do esquema MIP, que poderão estar para breve, e nas novas tendências 

sobre interoperabilidade no contexto europeu. 

 

Palavras-Chave: Interoperabilidade semântica; Administração Pública; 

Metainformação para a Interoperabilidade; Macroestrutura funcional; gestão 

documental; iPortalDoc; 
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Abstract 

Technological developments had great impact on several sectors and contexts, 

since it has brought considerable benefits. In the Public Administration (PA), the trend 

remains and it is necessary to control and improve the services provided to citizens by 

facilitating the approach to them. To answer these questions it is necessary to unify the 

PA and allow communication between organizations. Semantic interoperability (SI) is 

essential to establish this communication and the PA have new requirements to respond 

to this need, such as a Functional Macrostructure (MEF) and a meta-information schema 

(MIP). 

The company IPBRICK, S.A., proponent of this project, develops Corporate 

Communication Solutions, having as one of its products iPortalDoc - Document 

Management System and Workflow. It will be pertinent to adapt it to the requirements 

to meet the needs of the PA organizations. It was proposed to create a suggestion to adapt 

the system to the MIP scheme. With this purpose, it has been studied at a theoretical 

level the evolution of PA in the context of the information society, the conceptualisation 

of information management, document management and other related areas, 

classification systems and metadata schemes, national and international normalization, 

among other topics. iPortalDoc was also analysed of a general and specific point of view, 

testing whether the SI requirements occur in the system, such as MEF. 

In addition to the theoretical research and system analysis, six organizations of 

the PA were interviewed in order to understand the current state of their document 

management strategy; the need of sharing documents with other organizations; if they 

implement the tools and, if they do, how do they do it; and reviews, needs and 

suggestions related to these tools. Based on the results of the interviews it was possible 

to make an analysis and evaluation of MIP scheme and MEF. It was concluded that, 

although they are necessary tools for SI, these (MIP and MEF) may not be completely 

appropriate to the needs because of their complexity and lack of clarity. The need for 

training of these tools becomes crucial for its implementation and use, as shown by the 

interviewees. It was also concluded that the implementation of the MIP is not to be 

considered significant, since MEF and ASIA projects are considered over MIP (having 

been, in some cases, already implemented). 

After analysing the interviews, the current scheme of iPortalDoc has been 

compared to the MIP scheme and similarities and differences have been identified. Based 

on the normative document, a proposal for implementation of MIP in iPortalDoc has 

been drawn, taking into account the priorities for each element. Finally, it is suggested 

the implementation of the MIP elements identified as high priority in iPortalDoc which, 

since, when creating or modifying these fields, the system will have a scheme in 

accordance with MIP. However, it is also proposed to the company to follow up the MIP 

scheme updates and to search new trends on interoperability in the European context. 

  

Keywords: Semantic interoperability; Public Administration; Meta-information for 

Interoperability; Functional Macrostructure; Document Management; iPortalDoc; 
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1. Introdução 

1.1. Contexto e motivação 

A Gestão de Informação (GI), mediada pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), desempenha um papel fulcral em qualquer organização, trazendo 

vantagens transversais a qualquer sector e a qualquer nível do mesmo. A evolução 

tecnológica, intensificada a partir dos anos 90, dado o seu impacto considerável, 

contribuiu para mudanças significativas no quotidiano e comportamento de toda a 

sociedade, algo que acabou por convergir na criação de novos paradigmas quanto ao 

acesso, comunicação e partilha de informação e na denominada de Sociedade da 

Informação.  Os novos desafios e exigências colocados por esta Sociedade - o aumento 

acentuado de produção de informação e a necessidade de armazenamento e preservação 

da mesma; a indispensabilidade de novas formas de partilha de informação; a 

necessidade crescente de serviços mais eficientes e céleres - tornaram-se o alvo de estudo 

em numerosas áreas científicas, pelo que, novas formas de gestão e controlo foram 

surgindo de modo a responder a essas necessidades. 

Na Administração Pública (AP), a tendência permanece e, cada vez mais, são 

necessárias medidas para controlar e melhorar os serviços prestados aos cidadãos, 

facilitando a aproximação aos mesmos. Recorrendo a uma abordagem que promova o 

“governo eletrónico” (e-Gov), procuram-se as vantagens dela decorrentes, isto é,  uma 

AP eficaz, com capacidade de responder ao cidadão; eficiente, respondendo de forma 

mais competente; célere, dado que a rapidez de resposta é cada vez mais um fator com 

impacto na qualidade; modernizada, ou seja, adaptada à realidade da sociedade atual; e 

sustentável, com redução de custos e melhor gestão de recursos (Mateus 2008; AMA 

2013). Para a prossecução destes objetivos, é necessário que todos os recursos envolvidos 

(humanos e tecnológicos) estejam de acordo e em conformidade com uma GI íntegra e 

unificada. Assim, torna-se fundamental promover soluções para que as organizações 

comuniquem entre si, ou seja, é indispensável ampliar a interoperabilidade entre a AP, 

mais especificamente no contexto deste projeto, a nível da interoperabilidade semântica 

(IS). A IS é fulcral na “troca de informação entre organismos” (Azevedo 2014, 3) pelo que 

deve ser considerada uma prioridade para a prossecução dos objetivos da governação 

mediada eletronicamente.  

A empresa IPBRICK, S.A., proponente do presente projeto, desenvolve Soluções 

de Comunicação Corporativas, tendo como um dos seus produtos o iPortalDoc - Sistema 

de Gestão Documental e Workflow. Algumas instituições/organizações públicas utilizam 

este sistema para a gestão documental, pelo que é pertinente adequá-lo no que concerne 

aos requisitos de interoperabilidade entre a AP. Esta adequação e conformidade com as 

ferramentas propostas também trará vantagem competitiva à organização para a 

angariação de futuras entidades utilizadores do sistema. 
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1.2. Problema 

Partindo do princípio de que as TIC alteraram significativamente o paradigma 

tradicional da gestão documental e da gestão de processos é possível concluir que houve 

a necessidade de criar novas formas de GI para que da utilização dessas tecnologias 

fossem retiradas as suas vantagens eficientemente. Estes benefícios passam pela 

desmaterialização de documentos, automatização de processos, redução de custos e pela 

simplificação e otimização do fluxo de informação nas suas várias etapas. Para este 

projeto, as vantagens que se pretendem analisar com profundidade estão relacionadas 

com a IS. A ampliação desta permite a comunicação e interpretação de informação entre 

organizações, máquinas ou pessoas, pelo que a informação transmitida será igualmente 

compreendida no recetor a nível semântico. (DGARQ 2008)   

A AP, sendo o “sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado e de outras 

entidades públicas que visam a satisfação regular e contínua das necessidades coletivas” 

(DGAEP 2016), tem, naturalmente, de ser interoperável entre si. Foi neste cenário e no 

atual “contexto sócio-económico” que alguns programas e projetos foram desenvolvidos, 

como é exemplo, o Programa “Administração Eletrónica e Interoperabilidade 

Semântica” (PAEIS), ao qual todas as organizações que constituem a AP e demais 

entidades públicas relacionadas com funções de estado podem aderir. Este programa 

pretende contribuir para a modernização da administração eletrónica e para a 

implementação da IS entre sistemas de informação (que consequentemente tratarão 

reduções de custos e riscos operacionais e melhorias na prestação de serviço), no qual se 

sugere a aplicação de dois instrumentos nesse âmbito que permitem a classificação, 

representação/identificação, organização, acesso e recuperação da informação: a MEF 

(Macroestrutura Funcional) que atua como um sistema de classificação baseado em 

funções de estado; e o esquema MIP (Metainformação para a Interoperabilidade) que 

atua como um esquema de metainformação e terá maior relevância neste projeto. 

(DGLAB 2016) 

Para que o iPortalDoc responda aos novos requisitos de interoperabilidade nas 

organizações da AP, sendo ou não organizações aderentes ao(s) programa(s) que 

propõe(m) os instrumentos de interoperabilidade, é necessário que o sistema seja 

adaptado e se torne configurável para responder a esses requisitos, entre os quais se 

incluem a MEF e o MIP.  

Em suma, no presente projeto pretende-se estudar a nível teórico a 

interoperabilidade semântica entre a AP, explorar conceitos básicos para a compreensão 

do tema e a evolução do governo eletrónico em Portugal, analisar a implementação da 

MEF já efetuada no iPortalDoc, avaliar os benefícios e a relevância do MIP no caso 

específico do iPortalDoc e definir o conjunto de requisitos necessários, resultando na 

elaboração de um documento de visão de sistema. Desta forma, pretende-se adequar o 

iPortalDoc a clientes e possíveis clientes da AP que necessitem ou pretendam utilizar o 

MIP como esquema de metainformação para a descrição de documentos. 
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1.3. Objetivos da Dissertação 

Em conformidade com o descrito no Contexto e Problema, as novas tendências 

da gestão documental eletrónica na AP revelam que a adequação às mesmas é uma 

condição necessária para otimizar os resultados por essa gestão esperados. Como tal, 

neste projeto, o objetivo consiste em realizar uma análise de requisitos para dotar o 

iPortalDoc com capacidades de interoperar semanticamente tornando-o adaptável. Em 

paralelo, o projeto também tem como objetivo avaliar o MIP, dando uma perspetiva 

crítica quanto ao seu objetivo primário que é possibilitar a interoperabilidade entre as 

organizações.  

Para este projeto, foi definido um objetivo geral a partir do qual foram definidos 

dois específicos (Ilustração 1):  

Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento de características de 

interoperabilidade semântica no iPortalDoc para ir ao encontro dos requisitos das suas 

aplicações na administração pública.  

1. Avaliar a relevância da incorporação de conformidade e funcionalidades 

do MIP no iPortaldoc; 

2. Especificar os requisitos e elaborar um documento de visão de sistema 

para a implementação do MIP no iPortalDoc; 

 

 
Ilustração 1 - Árvore de objetivos 

 

1.4. Abordagem 

Dado que este projeto está diretamente relacionado com a definição e avaliação 

do MIP para a sua implementação no sistema documental iPortalDoc, a metodologia que 

será utilizada estará posicionada na esfera da Engenharia de Requisitos. A abordagem 

seguida para esta metodologia será a proposta por Klaus Pohl, presente no livro 

“Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques”. 

Um requisito define “as necessidades e objetivos de um utilizador e as condições 

e propriedades de um sistema para ser desenvolvido” sendo que este servirá determinado 

propósito. Existem três tipos de requisitos: funcionais, de qualidade e de restrição.   

 Requisitos funcionais: descrevem as funcionalidades do sistema e 

podem ser documentados por três diferentes perspetivas - pela 
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perspetiva dos dados, pela perspetiva funcional e pela perspetiva 

comportamental; 

 Requisitos de qualidade: descrevem as propriedades qualitativas de 

qualquer uma das partes do sistema. Podem ser propriedades relativas à 

eficiência, integridade, usabilidade, interoperabilidade, manutenção, 

entre outras. 

 Requisitos  de restrição: descrevem restrições de como o sistema deve 

ser desenvolvido. Podem ser, por exemplo, restrições a nível legal, 

cultural, organizacional, físico ou do projeto.  

Para modelar a engenharia de requisitos, isto é, criar um modelo transversal para 

a visão do contexto, o autor desenvolve uma estrutura fundamental (Ilustração 2) 

dividida em quatro dimensões: 

 Contexto do sistema - estrutura o sistema em quatro facetas: 

o Subject: inclui os objetos e eventos do contexto do sistema que 

são relevantes para o mesmo; 

o Usage: inclui os aspetos relativos à usabilidade do sistema por 

parte de pessoas ou outros sistemas; 

o IT system: inclui toda a infraestrutura do sistema, seja 

hardware, software, aspetos técnicos ou operacionais e 

estratégias relacionadas;   

o Development: inclui os aspetos relativos ao processo de 

desenvolvimento do sistema; 

 Atividades core da engenharia de requisitos - constituem a parte fulcral: 

o Elicitação: permite uma melhor compreensão dos requisitos; 

o Documentação: documentação e especificação de requisitos 

elicitados cumprindo as regras definidas; 

o Negociação: passa pela negociação entre os diferentes 

stakeholders por forma a detetar e resolver conflitos; 

 Atividades transversais às restantes dimensões que apoiam as atividades 

core: 

o Gestão: atividade para gerir artefactos de requisitos; planear e 

controlar as atividades core; e identificar mudanças no contexto 

do sistema; 

o Validação: atividade para validar artefactos e detetar problemas; 

validar as atividades core e perceber se estão em conformidade 

entre elas; e validar a forma como o contexto está a ser 

considerado;  

 Documentos de requisitos - são definidos por três tipos essenciais: 

o Objetivos: definição de objetivos do sistema; 

o Cenários: define cenários da aplicação concreta do sistema;  

o Requisitos orientados para a solução: define soluções para 

problemas premeditados específicos. 
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Ilustração 2 - “The requirements engineering framework” (Pohl 2010, 43) 

Tendo em consideração o que foi infra referido, pode observar-se o âmbito de 

aplicação da engenharia de requisitos no presente projeto. Apesar de o intuito não ser 

criar um sistema novo de raiz, nem criar um documento de requisitos, é necessário 

especificar requisitos para introduzir novas funções a um sistema já existente, o 

iPortalDoc, a partir de um documento de visão de sistema. Em suma, é necessário 

analisar, avaliar, perceber principais implicações e obstáculos e adaptar as novas 

funções, neste projeto, a introdução do MIP no iPortalDoc, para permitir que o sistema 

seja adaptável ao seu contexto, neste caso, a AP. 

Como método de suporte à execução do documento de visão de sistema para 

dotar o iPortalDoc com requisitos de IS, serão elaboradas entrevistas a seis organizações 

pertencentes à AP que utilizem atualmente a MEF e o MIP ou, caso não os utilizem, seja 

possível criar cenários possíveis da sua utilização no contexto da respetiva organização. 

Através dessas entrevistas pretende-se compreender o estado atual da implementação 

destas ferramentas, perceber que críticas são feitas, se respondem às necessidades das 

organizações e formas de melhorar e otimizar a aplicação da MEF e do MIP. 
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1.5. Estrutura 

A estrutura da presente dissertação é definida por três partes principais: a 

primeira representa a introdução; a segunda como desenvolvimento, dividida em três 

capítulos; e as conclusões finais.    

Na Introdução, parte inicial, é explicada toda a essência deste projeto. 

Primeiramente, aborda-se o tema pelo seu contexto e a motivação para a elaboração 

deste projeto. De seguida, o tema é problematizado, estando esta parte interligada com 

a seguinte em que é definido o objetivo geral e os objetivos específicos. Por fim, é descrita 

a estrutura e abordagem metodológica para este projeto, tal como as bases teóricas para 

essa metodologia.    

A parte de desenvolvimento do tema propriamente dito está divida em três 

capítulos. No Capítulo 1 é abordado o Estado-da-Arte, em que se contempla a 

contextualização teórica do tema do projeto e revisão de literatura. Este capítulo está 

divido em quatro subcapítulos que representam as áreas mais importantes a estudar 

neste projeto. Primeiramente, é abordada a AP no contexto da Sociedade da Informação, 

ou seja, o surgimento e evolução de termos como governo eletrónico e administração 

eletrónica em Portugal e na Europa. Ainda neste subcapítulo é referenciada a 

representação, organização, acesso e recuperação de informação, por forma a explicitar 

teoricamente os instrumentos desde projeto, MEF E MIP, dado que se tratam, 

respetivamente, de um sistema de classificação e de um esquema de metainformação. De 

seguida, é abordada a Gestão de Informação no contexto da Gestão Documental nas 

organizações, explorando alguns conceitos base na perspetiva de vários autores: Gestão 

de Informação, Gestão Documental e Gestão de Conteúdos Empresariais; e a exploração 

destes conceitos no meio digital. Nesto subcapítulo, ainda são referidos documentos 

técnicos e normativos para a gestão de arquivo e gestão documental em Portugal. 

Seguidamente, e culminando no conceito central deste projeto, é discutido o conceito de 

interoperabilidade, e mais concreta e detalhadamente, de interoperabilidade semântica. 

Neste subcapítulo, introduz-se o conceito da interoperabilidade semântica no contexto 

da AP, sendo que se apresenta também a MEF e o MIP. Para a conclusão do Estado-da-

Arte é apresentada a empresa proponente do projeto, a IPBRICK, descrevendo e 

demonstrando também o seu sistema de gestão documental e workflow, o iPortalDoc.  

No Capítulo 2, inicia-se a parte prática do projeto em que se analisam as 

características de interoperabilidade semântica no sistema iPortalDoc para a sua 

aplicação em organizações da AP. Inicialmente faz-se uma análise da implementação da 

MEF efetuada anteriormente e uma comparação entre o esquema de metainformação 

atual do iPortalDoc para a descrição de documentos e o esquema de metainformação 

MIP.  

No último capítulo do desenvolvimento, o Capitulo 3, cumpre-se o objetivo 

principal deste projeto, introduzido pela análise das entrevistas, com a elaboração de um 

documento de visão de sistema para a implementação do MIP no iPortalDoc, onde é 

previsto um cenário do sistema iPortalDoc dotado de características de 

interoperabilidade semântica, em concordância com a especificação de requisitos. 
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Finalmente, integram-se na última parte do projeto as conclusões e perspetivas 

futuras, sendo que a base destas será todo o trabalho executado até ao final deste projeto. 
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2. Estado da arte 

2.1. Evolução da Administração Pública no contexto 
da Sociedade da Informação 

Neste subcapítulo, pretende-se contextualizar a evolução da AP tendo em 

consideração o surgimento da Sociedade da Informação: esta convergiu numa mudança 

de paradigma relativa à disponibilidade e acesso à informação, sendo resultado da 

evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) a partir dos anos 90, do 

aumento de troca eletrónica de informação, da “convergência para as tecnologias 

digitais”, do “crescimento exponencial da Internet” e da “liberalização das 

telecomunicações”. (IGFSE - Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, 2016) 

A Sociedade da Informação, apesar das ameaças relativas à segurança de 

informação e proteção de dados, trouxe vantagens a vários níveis como, por exemplo, a 

nível da educação e, mais especificamente no contexto deste projeto, a nível do incentivo 

à participação e expressão do cidadão. Paralelamente, a União Europeia (UE), com 

programas como o eEurope, tem agido de forma a promover o controlo dos riscos e a 

potenciar as vantagens da Sociedade da Informação (IGFSE 2016) 

De maneira a corresponder à tendência, o governo e a AP têm atuado 

estrategicamente, sendo que se tentam adaptar à Sociedade da Informação, criando 

métodos para se tornarem mais “eletrónicos”. Nos próximos subcapítulos, pretende-se 

analisar a evolução da governação eletrónica e, mais especificamente, a administração 

pública eletrónica.   

 

2.1.1. Governo Eletrónico 

A origem do termo “governo eletrónico” (e-Gov) surgiu na década de 80, num 

período em que se percecionou o mau funcionamento do sector público. Com a 

sensibilização para este problema e dado o aparecimento de novas ferramentas de 

tecnologias de informação, realizou-se uma reforma administrativa com o objetivo de 

informatizar o sector público, modernizando e melhorando os serviços prestados. Com o 

decorrer do tempo, a revolução tecnológica - surgimento da Internet, das TIC e da WEB 

-, alterou por completo o comportamento da sociedade, agora Sociedade da Informação, 

e o processo de comunicação até então. (Soares 2009, 18-21) 

As definições e pontos de vista acerca do conceito de e-Gov são vastos e 

discrepantes. Segundo Soares (2009, 24), sustentada na visão de Perri (2001), Reynolds 

e Regio (2001) e Grolando (2003) o mais consensual será afirmar que este conceito 

resulta da prestação de serviços aos cidadãos e às empresas suportada nas TIC, dado o 

surgimento da ideologia que torna o cidadão o foco da governação. Como tal, e-Gov 

envolve a modernização do Estado a partir das TIC por forma a simplificar e centralizar 

os procedimentos. Na perspetiva de Marques, Silva e Campos (2007, 1) e-Gov tem como 

objetivos “promover a cidadania”, incrementar e melhorar o acesso às tecnologias por 

parte da Sociedade, aumentar a inclusão digital e modernizar as organizações públicas 
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através da implementação de sistemas. Em suma, um e-Gov tira partido das TIC para 

formar um “melhor governo” (OECD 2003, 2). A Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ), 

atual Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), corrobora esta 

perspetiva referindo, ainda, que o e-Gov pretende “alcançar a proximidade com o 

cidadão” permitindo que o mesmo usufrua dos serviços que lhe são prestados sem ter de 

se dirigir presencialmente para a concretização dos mesmos (DGARQ 2008, 4). Porém, 

é conveniente alertar que não é apenas a aplicação da tecnologia que tem impacto na 

Sociedade mas sim que todo o processo é significativo para exponenciar as vantagens das 

TIC (MATEUS 2008, 3). É possível observar outras perspetivas do mesmo conceito e 

considerar outros termos relacionados, no entanto, será sobre as definições infra 

referidas que se complementam que o presente projeto se sustentará. 

As vantagens de um e-Gov são evidentes relativamente à gestão governamental 

como um todo:  

 Melhoria de serviços: desenvolver um e-Gov centrado no cidadão, com 

serviços unificados, tendo em consideração a perspetiva, exigências e 

dificuldades do utilizador; 

 Desenvolvimento de ideais políticas: diz respeito ao desenvolvimento de 

programas políticos e à partilha de informação de e sobre os mesmos, como 

são exemplo programas educativos, na área da saúde, ambientais, entre 

outros; 

 Prossecução de objetivos da política económica: combatendo a corrupção e 

aumentando a confiança dos cidadãos no governo e apoiando a indústria local 

ligada às TIC, são apenas alguns exemplos de objetivos a alcançar;  

 Contribuição para a reforma administrativa: “o processo de reforma deve ser 

contínuo”, isto é, um e-Gov contribuirá sempre para a melhoria contínua da 

AP; 

 Governo aberto: além de promover a transparência do mesmo e a partilha da 

informação, também possibilita a integração dos cidadãos nos processos 

governativos, dando-lhe uma “voz individual”. (OECD 2003, 3-4) 

Apesar de existirem alguns obstáculos - a nível legal, orçamental e pela rápida 

evolução tecnológica - e dos constantes desafios - alteração de paradigmas de trabalho e 

da qualificação dos colaboradores; a homogeneização de serviços para a 

interoperabilidade entre organizações (sejam elas públicas ou privadas); questões de 

segurança e privacidade (OECD 2003, 5-9) -, a única forma de acompanhar a Sociedade 

é compreendendo a sua evolução. Desta forma, será possível responder às necessidades 

dos seus novos hábitos.     

Numa abordagem generalista e comum, num governo democrático podem 

constatar-se três domínios que se relacionam entre si: a Sociedade, a Política e a 

Administração. Todos estes domínios e interações entre eles constituem os principais 

espaços onde as TIC podem ser aplicadas e desenvolvidas para criar impacto na 

governação (Soares 2009, 26-29), isto é, criar um e-Gov eficaz e eficiente. Soares (2009, 

50) faz ainda referência a dois pontos essenciais para o êxito de e-Gov: este deve ser 

analisado na sua globalidade bem como realizado gradualmente. Apenas desta forma é 
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possível extrair todo o benefício que um e-Gov pode oferecer. Contudo, e tendo em 

consideração o objetivo deste projeto, o que será relevante é o domínio da Administração 

Pública Eletrónica (e-AP), a interação entre os constituintes do mesmo e o seu impacto 

no domínio da Sociedade.  

A governação eletrónica, quando aplicada e explorada, resulta em vantagens 

notórias para todos os intervenientes, visto que facilita o acesso à informação, torna a 

recuperação de informação mais célere e eficaz, facilita o tratamento de dados e funções 

administrativas, entre muitas outras vantagens. É neste campo que o presente projeto 

está enquadrado, na forma como a AP utiliza os seus sistemas de informação (SI) para a 

prestação de serviços à sociedade e na forma que esses SI se podem tornar interoperáveis 

entre si. 

 

2.1.2. Administração Pública Eletrónica 

A Administração Pública Eletrónica (e-AP) é parte do e-Gov, dado que é 

considerado uns dos espaços para aplicação das TIC (Soares 2009, 34). À semelhança do 

e-Gov, a e-AP pretende tornar os seus serviços aos cidadãos mais eficazes e eficientes 

através da tecnologia (Vidigal 2005, 1), isto é, pretende gerir a interação entre as 

organizações da AP (Soares 2009, 35). Atingir esse objetivo implica que alguns requisitos 

necessários sejam cumpridos: fácil acessibilidade à informação, por todos, onde e 

quando aplicável; integração de processos; e a interoperabilidade entre os serviços 

prestados. Assim sendo, se houver uma “intergovernação cooperativa, horizontal e 

participada pelos cidadãos” é possível aumentar a transparência entre a AP, o Estado e o 

cidadão. (Vidigal 2005, 1)  

Uma das questões pertinentes que Vidigal levanta é relativa à decisão sobre a 

centralização ou descentralização da e-AP. Ao centralizá-la, haverá vantagens ao nível da 

integração, uniformidade, facilidade, “economia de escala” e coordenação estratégica. No 

entanto, não centralizando, poderá haver perdas quanto à identidade, inovação, 

velocidade e agilidade, à aproximação a públicos específicos e à autonomia 

departamental (Vidigal 2005, 5). Isto terá influência na interoperabilidade entre as 

organizações, tal como se verificará num capítulo posterior. A integração e 

interoperabilidade de sistemas é também dificultada pela heterogeneidade da AP, pelo 

que deverá ser considerada uma integração em quatro diferentes níveis de amplitude: 

intrainstitucional (interoperabilidade dentro de uma organização); interinstitucional 

horizontal (interoperabilidade entre organizações do mesmo nível, por exemplo, duas 

organizações da Administração Central); interinstitucional vertical (interoperabilidade 

entre organizações de níveis diferentes, por exemplo, uma organização da Administração 

Central e outra da Administração Local); e interinstitucional internacional 

(interoperabilidade entre AP de diferentes países - tal como tem sido desenvolvido a nível 

europeu, com a criação de serviços eletrónicos de AP pan-Europeus). (Soares 2009, 36-

37)   

Para a análise da e-AP, podem adotar-se duas perspetivas de intervenção. A 

primeira designa-se por perspetiva processual e é relativa à integração e reorganização 
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dos processos de negócio, o que influenciará diretamente na forma como a e-AP funciona 

interna e indiretamente na forma como esta presta os serviços eletrónicos aos cidadãos 

e às empresas. A segunda designa-se por perspetiva informacional e implica uma 

“arquitectura global de toda a informação” da AP, conseguindo assim recolher 

informação “precisa e actualizada” para a tomada de decisão, melhor gestão, e para 

eliminar a redundância. A heterogeneidade das organizações, quanto aos sistemas 

existentes, as questões de segurança e privacidade e a dispersão da informação são 

fatores que tornam a intervenção da perspetiva informacional complexa, dado que esta 

implica a criação de um fluxo de informação integrado para toda a e-AP (Soares 2009, 

36-38). Estas considerações, vantagens e desvantagens terão influência no projeto uma 

vez que este tem em vista a avaliação e aplicação de determinadas ferramentas para a 

interoperabilidade semântica (IS) entre organizações da AP. 

A e-AP é cada vez mais solicitada para determinadas necessidades, algumas das 

quais não consegue responder, visto que se verifica um aumento progressivo de 

solicitação de informação e que existe escassez de recursos (Carvalho 2011, 323; Soares 

2009, 34). Esta tendência torna indiscutível a necessidade de se utilizar ferramentas que 

facilitem e acelerem os processos, assim como demonstra que é indispensável fortalecer 

a “colaboração e cooperação” entre as várias organizações da AP. (Soares 2009, 35). 

 

2.1.3. e-Gov e e-AP em Portugal e na Europa 

Na Europa, e mais concretamente em Portugal, a presença da perspetiva 

eletrónica no governo e na AP também foi marcando posição nos últimos anos com a 

criação de organizações específicas e desenvolvimento de sucessivos projetos e planos de 

ação.  

Em 1996, foi criada a Missão para a Sociedade de Informação e lançada a 

Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação. Em 1997, foi publicado o Livro 

Verde para a Sociedade de Informação. Mais tarde, em 2000, Inovação e Sociedade de 

Informação são estabelecidas como prioridades, aquando da presidência portuguesa no 

Conselho da UE. No mesmo ano, a UE adota a Estratégia de Lisboa e o Plano de Acção 

eEurope. Já em Portugal, é criada a Comissão Interministerial para a Sociedade da 

Informação e é adotado o Programa Operacional para a Sociedade da Informação. Em 

2002, é formada a Unidade de Missão e Inovação e Conhecimento (sucedida em 2005 

pela Agência para a Sociedade do Conhecimento) e em 2003 surgem os planos de ação 

para a Sociedade da Informação e para o Governo Eletrónico, tal como surgem as linhas 

estratégicas para a reforma da AP. No ano seguinte, surgem o Programa Operacional 

para a Sociedade do Conhecimento - tal como estratégias para o desenvolvimento da 

informação e conhecimento – e o Portal do Cidadão. Em 2005 criaram-se novos 

programas de ação e operacionais para a AP e para a Sociedade da Informação e é 

concebida a Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa (sucedida em 

2006 pela Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa). (Soares 2009, 21-

22)  
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Em 2006, é lançado o Programa Simplex que foi renovado em 2016 e conta neste 

momento com 255 “medidas de simplificação administrativa e legislativa e de 

modernização dos serviços públicos”, das quais 39 medidas são direcionadas para a AP. 

Dentro destas, existem 10 medidas que visam a resolução de problemas como a 

duplicação de informação solicitada, falta de integração de bases de dados e a articulação 

reduzida entre a administração local e central. Uma dessas medidas é designada por 

“Arquivo Digital” que pretende a utilização de “instrumentos transversais de gestão de 

informação, que visam classificar e controlar os documentos produzidos e recebidos nos 

organismos públicos”. O objetivo será a integração dos vários sistemas de informação 

das organizações com uma “plataforma modular de serviços partilhados” que 

disponibilizará os referidos instrumentos. Esta plataforma também pretende 

desmaterializar procedimentos para reduzir a documentação em papel. (Simplex 2016) 

Finalmente, em 2007, é criada a AMA - Agência para a Modernização 

Administrativa - e Portugal volta a assumir presidência no Conselho da UE, na qual, 

desta vez, a prioridade é a inclusão digital. Atualmente, a responsabilidade política do 

governo eletrónico é da Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa e a 

responsabilidade de coordenação e desenvolvimento pertence maioritariamente à AMA, 

tal como o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER) que tem um 

papel igualmente importante no governo eletrónico. (Soares 2009, 21-22) 

A nível europeu, o programa eEurope foi sucedido por várias versões do mesmo 

e tem como objetivo tornar a “economia mais competitiva e dinâmica, com melhoria no 

emprego e na coesão social”. Apesar de se verificar uma grande evolução, continuam a 

existir diferenças entre os vários países europeus, pelo que os serviços eletrónicos não 

devem apenas disponibilizar informação, mas também fomentar a “interacção e 

transacção”, ou seja, ampliar a interoperabilidade entre sistemas. (Marques, Silva e 

Campos 2007, 1-2) 

 

2.2. Gestão de Informação em sistemas de gestão 
documental 

A informação é, cada vez mais, compreendida como um ativo, um recurso 

estratégico e um fator competitivo nas organizações. Assim, Gestão de Informação (GI) 

tem sido discutida nos últimos anos, tanto a nível conceptual como a nível processual, 

tendo em consideração a sua aplicação prática (Jamil 2014, 2). Para além da GI, o que 

potencia as organizações tem que ver com a sua coordenação com áreas como a Gestão 

Documental (GD) e a Gestão de Conteúdos. Desta forma, neste subcapítulo abordar-se-

ão os conceitos destas áreas, especificando, até ao final do mesmo, o tipo de informação 

que será alvo neste projeto, que serão os conteúdos e documentos.   

O surgimento das TIC alterou por completo o paradigma da GI tradicional, 

criando oportunidades para a automatização de processos organizacionais, a 

desmaterialização de documentos físicos e a facilidade de acesso e comunicação da 

informação. Assim, o sucesso da GI dependerá da mudança a nível dos modelos de 

gestão, cultura, estrutura e processos organizacionais, e não apenas da aplicação das TIC 
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(Pinto e Silva 2005, 2). Pinto (2005, 106) reforça esta ideia, refletindo que não se trata 

apenas de gerir a informação e o seu envolvente, mas sim, planear estrategicamente 

todos os recursos (normalização, metodologias, avaliação, entre outros), processos (todo 

o ciclo) e tecnologia (capacidade, compatibilidade, segurança, entre outras). 

Segundo Choo (2003, 19-25), para uma “organização inteligente” a informação é 

um “meta-recurso que coordena a mobilização dos outros meios de forma a permitir o 

desempenho da organização” e para ser considerada estratégica necessita de estar 

associada ao conhecimento sendo assim “capaz de guiar a ação”. Em 2003, Choo (2003, 

25) já afirmava algo que continua a verificar-se nas organizações hoje em dia: para retirar 

vantagem competitiva e acelerar o crescimento organizacional, as organizações dão cada 

vez mais foco à informação e ao seu envolvente. No entanto, não é apenas a partir da 

estrutura tecnológica nem da existência de um grande volume de informação que se 

torna possível retirar partido de todas as potencialidades da mesma. (Porém, Santos e 

Belluzo 2012, 187) 

A GI, na perspetiva de Choo (2003, 20-22), é constituída por todo o processo que 

envolve a informação, tendo como objetivo transformar informação em conhecimento. 

A existência deste conhecimento, através da posse ou criação de conhecimento, é 

condição necessária para uma organização ser “inteligente”. Esta organização utiliza esse 

conhecimento para a aprendizagem e adaptação mais eficaz e eficiente às condições 

adversas e alterações do meio ambiente que possam surgir. Em suma, deve abordar-se a 

GI através de uma “perspetiva unificadora” integrando-a com a gestão de recursos, 

tecnologias, processos, políticas e modelos de informação. Adotar uma GI na estratégia 

de gestão da organização responde às necessidades de “processamento rápido e preciso” 

de informação, algo que tem de ser modelado pelo processo e fluxo informacional 

(Porém, Santos e Belluzo 2012, 187). Choo (2003, 58-59) define esse modelo processual 

como um ciclo contínuo de seis etapas que suportam as “atividades de aprendizagem da 

organização” (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Ciclo da GI (Choo 2003, 58-59) 

Atividade Descrição 

1 - Identificação das 

necessidades de 

informação 

A organização procura identificar necessidades de 

informação relativas ao seu meio ambiente que possam ser 

interessantes para a tomada de decisão e para a resolução 

de problemas; o problema pode não ser explícito o que pode 

envolver primeiramente a interpretação do mesmo (Choo 

2003, 38) 

2 - Aquisição de 

informação 

Após a identificação das necessidades de informação é 

requerido o planeamento da aquisição de informação que 

responda a essas necessidades, através de fontes 

previamente avaliadas; 
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3 - Organização e 

armazenamento de 

informação 

Tendo adquirido a informação requerida, é imprescindível 

estruturar e representar a informação para facilitar a sua 

recuperação e preservação; 

4 - Desenvolvimento 

de produtos e 

serviços de 

informação 

Esta etapa tem como objetivo “realçar a qualidade da 

informação”, ou seja, criar o equilíbrio e auxiliar na 

representação de informação para adequar determinada 

informação a determinada necessidade de um utilizador; 

5 - Distribuição de 

informação 

Esta atividade envolve a partilha de informação. É uma fase 

bastante importante dado que afeta positivamente na 

“aprendizagem organizacional”. Para cada utilizador deve 

ser fornecida a informação mais adequada, algo que é 

avaliado e definido nas ações anteriores; 

6 - Utilização da 

informação 

A etapa 6 tem o objetivo de aplicar o conhecimento 

produzido ou adquirido para a tomada de decisão. O 

sucesso desta etapa está diretamente relacionado com a boa 

gestão das etapas anteriores. 

 

Tendo em consideração esta perspetiva é possível compreender que se trata de 

uma abordagem que foca essencialmente a gestão de informação de uma forma geral, 

isto é, com a GI é possível gerir qualquer tipo de informação, sendo este um documento, 

um conteúdo, ou o resultado de um processamento de dados de um sistema de base de 

dados. Para o sucesso de uma organização, também é necessário procurar adquirir uma 

abordagem de gestão mais específica para a informação produzida e recebida no âmbito 

da atividade operacional da organização, algo que evoca outros tipos de gestão (GD, 

gestão de arquivo, entre outras). Pinto e Silva (2005, 21) abordam a GI e o seu ciclo dessa 

forma, incluindo e explicitando a interação da GI com a Gestão Documental (GD) e com 

a gestão de conteúdos (ECM) (Ilustração 3). A AIIM (Association for Information and 

Image Management 2016a) defende que a GD foi absorvida pela ECM, visto que, graças 

à diversidade de fontes, que vai para além da quantidade de informação ser 

substancialmente maior ao longo do tempo, também se gere uma grande diversidade de 

tipologias documentais (texto, imagens, voz, ficheiros, entre muitos outros) e nos seus 

graus de estruturação (AIIM 2016b): 

 Informação estruturada: informação definida que pode facilmente ser 

processada e lida por computador; 

 Informação semi-estruturada: para ser processada é necessário 

identificar e classificar os formatos; 

 Informação não estruturada: não tem uma estrutura definida, que apenas 

pode ser usada e lida por humanos. 

Define-se ECM como “the systematic collection and organization of information 

that is to be used by a designated audience – business executives, customers, etc. 

Neither a single technology nor a methodology nor a process, it is a dynamic 

combination of strategies, methods, and tools used to capture, manage, store, preserve, 
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and deliver information supporting key organizational processes through its entire 

lifecycle” (AIIM 2016b). O processo de ECM é semelhante ao da GD, dado que estão 

fortemente interligados: inicia com a captura do conteúdo para o sistema; seguindo a 

gestão do conteúdo propriamente dita para que a recuperação do conteúdo seja eficaz e 

para quem se destina; o armazenamento numa infraestrutura apropriada; a preservação 

para a garantia que, caso haja necessidade, ele esteja disponível no decorrer do tempo; e 

a distribuição para garantir que a informação chega ao local quando necessário e quem 

necessitar dela.  

 

 
Ilustração 3 - Ciclo de Gestão de Informação (Pinto e Silva 2005, 21) 

 

A AIIM define a GI de uma forma também muito prática, sendo que se trata da 

”ability of organizations to capture, manage, preserve, store and deliver the right 

information to the right people at the right time”, dado que o seu processo envolve estas 

etapas (Ilustração 4). Segundo a AIIM (2016d) e Choo (2003, 41), a GI implica a adoção 

de determinados princípios: 

1. A informação é um ativo da organização e todos os envolventes têm de 

estar de acordo com a mesma estratégia de GI; 

2. A informação deve ser disponibilizada e distribuída por forma a estimular 

a criação de conhecimento - relacionar e partilhar; 

3. O arquivo da informação tem de ser gerido estrategicamente, tendo em 

consideração estratégias de preservação, organização e representação de 

informação para permitir uma melhor recuperação - estruturar. 

Comparando as diferentes abordagens, é possível compreender que o conceito do 

“objeto informacional” é diferente consoante o autor, dada a abrangência da GI. No 

entanto, os autores convergem em vários pontos. A perspetiva de Choo direciona a GI 

para a informação estratégica e na forma em que essa gestão tem que influenciar 

positivamente na resolução de problemas, na tomada de decisão e na aprendizagem. Nas 

restantes perspetivas, apesar de abordarem também essa gestão de informação 

estratégica, também dão ênfase à informação criada ou adquirida no âmbito das 
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atividades operacionais da organização. Será nesta segunda dimensão que o presente 

projeto se debruçará, mais especificamente, na GD e no seu processo. A GD deverá estar 

interligada com os processos de negócio, algo que por si só irá definir os requisitos para 

o planeamento da GD, por exemplo, relativamente à descrição e organização dos 

conteúdos.   

 
Ilustração 4 - Processo da GI (AIIM 2016d) 

Outros termos relacionados com a GD, como, por exemplo, “documento” e 

“arquivo” atravessaram mudanças no que diz respeito à sua conceptualização, 

ramificando-se em novos termos. (Pinto 2013, 1 Como tal, podem adotar-se duas 

abordagens (Pinto 2013, 1-2) relativamente à GD: 

 A primeira é relativa à gestão documental associada à gestão do 

documento de arquivo histórico, executada pelo arquivista, do ponto de 

vista da preservação da história; 

 A segunda tem que ver com a gestão de documentos de arquivo, mas que 

se refere a gestão do documento administrativo produzido ou adquirido 

pela organização no âmbito da sua atividade, executada pelo gestor 

documental. Será nesta dimensão que o presente projeto se debruçará. 

A GD, e tendo em vista a abordagem que se envolve com este projeto, tem como 

objetivo gerir todo o processo e ciclo de vida do documento: um documento (“record”), 

segundo a ISO 12651-2 (2014), é definido como "recorded information or object which 

can be treated as a unit", decorrente do âmbito da atividade da organização em questão, 

começando pela sua produção ou aquisição, passando pelo seu armazenamento, até à 

seleção para a preservação ou eliminação do documento (Pinto 2013, 1). Para a AIIM 

(2016c) em concordância com a abordagem de Pinto (2013, 1), a GD está relacionada 

diretamente com as atividades para “controlar sistematicamente” a criação, uso e 

distribuição, manutenção e disposição de informação registada com origem nas 

atividades e transações de negócios. Os “records” e a sua gestão são essenciais para a 
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eficiência da administração da organização (National Archives of Australia 2016). A 

corroborar os autores anteriores, a ISO 15489-1 (2001) define GD como ”the field of 

management responsible for the efficient and systematic control of the creation, 

receipt, maintenance, use and disposition of records, including the processes for 

capturing and maintaining evidence of and information about business activities and 

transactions in the form”.  

A par da evolução tecnológica, do ambiente digital e de novos termos como o 

“electronic record” (documento eletrónico) e documento nado-digital, a autora (Pinto 

2013, 1) refere a emergência de um novo termo, “record and information management”, 

consciente da crescente “desmaterialização” de documentos, informatização e processos 

das organizações, de forma a retirar vantagens estratégicas. (Pinto 2013, 3) 

No âmbito das organizações, quando se aborda a Gestão Documental Digital 

(GDD), abarca-se, geralmente, as duas perspetivas: Electronic Document Management 

(EDM) e Electronic Records Management (ERM). O objetivo da GDD vai de encontro 

ao “desenvolvimento de políticas de normalização/regulamentação, estratégias, 

procedimentos, processos e de tecnologias/soluções informáticas, bem como a sua 

operacionalização para a efetiva gestão dos chamados “documentos 

digitais/eletrónicos”” (Pinto 2013, 6). Segundo Sprague (1995), GDD permite, através da 

aplicação de nova tecnologia, o aumento da produção dos processos de negócio, a 

redução do papel e a melhoria na comunicação. Uma das questões que se torna 

imperativa aquando da gestão documental é a definição clara do ciclo de vida de 

informação digital: as várias etapas exigem diferentes estratégias de gestão que têm 

influência entre si. Não obstante, é necessário considerar outro tipo de etapas, sendo que 

a autora define algumas ações na adoção da uma GDD (Ilustração 5). 

 

 
Ilustração 5 - Implicações de gerir documentos digitais. (Adap. Pinto 2013, 6-7) 
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Havendo a consciencialização da necessidade das organizações e das vantagens 

que uma GD estrategicamente delineada pode trazer, surgiu uma nova “indústria” que 

desenvolve sistemas no âmbito da gestão documental e workflow para outras 

organizações que englobam, como referido anteriormente, a gestão documental 

associada a processos organizacionais (Pinto 2013, 6). Estes sistemas de gestão 

documental (SGD) definem como é que a organização gere, organiza, armazena, 

controla, pesquisa e recupera documentos eletrónicos, considerando que utilizam 

algumas práticas da gestão física de documento. Envolvem não só o seu conteúdo 

documental, como também a gestão de workflow, repositórios, sistemas de recuperação 

e output e COLD/ERM (Computer Output to Laser Disk/Enterprise Report 

Management) (AIIM 2016a). A AIIM ainda define alguns requisitos que os SGD devem 

cumprir, de modo a atingir o seu objetivo, a recuperação de informação: 

 Identificar os utilizadores através de perfis e senhas para controlar a 

edição de documentos; 

 Controlar a versão dos documentos, disponibilizando as alterações 

efetuadas; 

 Recuperar versões anteriores permitindo a correção de erros; 

 Identificar a edição dos documentos pelo utilizador e respetiva versão, 

controlando assim o percurso do documento no sistema; 

 Permitir anotações. 

Os sistemas, apesar de terem aspetos em comum, diferem na sua escala e 

configuração dependendo do contexto em que estão a ser desenvolvidos e utilizados 

(AIIM 2016a). Na abordagem de Johnson e Bowen (2005, 134), considerando um SGD 

com funções mistas (Electronic Document and Records Management Systems - 

EDRMS), é possível definir três níveis de benefícios que o sistema pode proporcionar:  

 A nível do utilizador individual: recupera informação quando necessário, 

com maior eficácia e eficiência na sua atividade considerando também a 

melhoria e automatismo dos processos; permite definir o rasto da 

informação e comprovar o trabalho executado em comparação com o 

requerido;   

 A nível da organização: o trabalho é feito com maior rapidez e menos 

esforço; há melhoria na qualidade dos processos e do cash flow; e 

comprova a conformidade com as normalizações, leis e regulamentos;  

 A nível da sociedade como um todo: permite que as organizações estejam 

de acordo com as normalizações, leis e regulamentos; os processos 

organizacionais podem ser monitorizados e compreendidos; há uma 

melhoria na qualidade de vida; e permite guardar e aceder a documentos 

históricos.  

Em suma, adotar uma estratégia de GI, mais especificamente, ao nível da GD, 

GDD e ECM, e aplicar sistemas específicos traz inúmeras vantagens a vários níveis. A 

recuperação e acesso à informação é dependente da descrição e organização de 

informação, pelo que se utilizam determinadas ferramentas auxiliares a esta tarefa em 
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diversos níveis do quotidiano (Taylor 1999, 2). Organizar envolve seis funções (Taylor 

1999, 3): 

1. Identificar tipologias de informação; 

2. Identificar conteúdo da informação, tendo em conta que pode conter mais 

do que uma tipologia; 

3. Agrupar estas tipologias em coleções; 

4. Produzir listas de tipologias de acordo com regras de normalização para 

citação; 

5. Identificar a informação com possíveis pontos de acesso (título, autor, 

data, assunto, entre outros); 

6. Disponibilizar meios de acesso e localização. 

No âmbito deste projeto, verificam-se duas ferramentas, tipificadas como sistema 

de classificação ou esquema de metainformação, que permitem, respetivamente, 

representar e organizar ou não dar acesso e recuperar informação. O objetivo deste 

capítulo e dos seus subcapítulos será a conceptualização e contextualização destas 

ferramentas. 

 

2.2.1. Organização e representação de informação: 
Sistemas de Classificação 

Representar e organizar informação são ações imprescindíveis no ciclo da GD 

apresentado no capítulo 2. A criação de um sistema de classificação para a representação 

e organização de um documento atribui determinadas características ao que está a ser 

classificado, nomeadamente semelhanças ou diferenças relativamente a outros 

documentos. Esta classificação (manual ou automática) terá influência e trará benefícios 

significativos no que toca à recuperação de informação, ao combinar técnicas qualitativas 

e técnicas quantitativas (Hjørland e Pedersen 2005, 594). 

Indexar, numa definição concreta, é uma forma manual ou automática de atribuir 

termos a um documento. É um processo intelectual no qual é necessário analisar o 

documento para entender a mensagem, os assuntos mais importantes e atribuir 

vocabulário facilmente recuperável no momento da pesquisa do documento. (Booth 

2001, 3) Para atribuir esses termos, podem adotar-se dois tipos de linguagem: pré-

coordenada/categorial e pós-coordenada/combinatória. Hjørland (2012, 13) também 

refere estas linguagens chamando-lhes sistemas controlados ou sistemas não 

controlados. Para definição destas linguagens devem considerar-se três níveis de 

características: quem coordena os termos, quando e como é realizada a coordenação 

(Šauperl 2009, 818).  

 Pré-coordenada/categorial: prevê a linguagem que será utilizada pelo 

indexador e baseia-se numa classificação previamente idealizada para 

indexar os documentos. É neste tipo de linguagem que se inserem os 

sistemas de classificação. (Booth 2001, 3). Ou seja, nesta linguagem, a 

coordenação é feita durante a catalogação ou indexação. (Šauperl 2009, 

818) 
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 Pós-coordenada/combinatória: não segue qualquer classificação prévia, 

pelo que o indexador é totalmente responsável pela indexação. (Booth 

2001, 3) Šauperl (2009, 818) ainda define esta linguagem também como 

parte do utilizador final aquando da pesquisa e consulta de informação.   

As vantagens e desvantagens da utilização de alguma destas linguagens estão a 

um nível semelhante: ambas precisam de um grande investimento de trabalho 

qualificado. As linguagens pós coordenadas traduzem menos vantagens para os 

utilizadores. No que concerne às desvantagens de ambos os sistemas, a maior parte pode 

ser contornada por meio de técnicas e “modelos de recuperação de informação”. A 

decisão da utilização de um sistema pré ou pós coordenado dependerá sempre do serviço 

e das funções que o sistema deve responder ao que se refere à recuperação de informação. 

(Šauperl 2009, 818, 830-831) 

Na perspetiva de Maniez (1987, 22), classificar é um “acte mental que nous 

pratiquons tous les jours sans nous en douter, tant il est naturel”. Na prática, é o “the 

act of grouping like things together. All the members of a group – or class – produced 

by classification share at least one characteristic which members of other classes do not 

possess” (Buchanan 1979, 9). Corroborando esta definição, Simões (2011, 32) afirma que 

classificar é “agrupar em conjuntos todos os conceitos com base no critério de afinidade, 

separando-os de outros diferentes que irão, por sua vez, construir outros grupos 

homogéneos.” Pelo ponto de vista de Hunter (2002, 1), e em conformidade com os 

restantes autores, o processo de classificação, ou seja, classificar, resulta do agrupamento 

de objetos semelhantes de acordo com alguma qualidade ou característica em comum, o 

que implica a separação dos desiguais. O ser humano classifica mentalmente como forma 

de facilitar, por exemplo, a memória, “arrumando” as memórias por associação a 

determinado objeto. Por este motivo, determina-se que classificar é um processo natural 

que facilita determinadas atividades. O método que a mente utiliza consciente ou 

inconscientemente para classificar é clara: agrupar o que é semelhante e afastar o que 

não é, sendo que estes últimos objetos formarão um novo agrupamento. A 

homogeneidade destes objetos torna-se um ponto fulcral para os classificar dentro do 

mesmo grupo, sendo o mesmo aplicável no âmbito desta secção do projeto. (Taylor 1999, 

1-2) 

Deste modo, é possível concluir que classificar envolve o pensamento lógico para 

a organização de documentos atribuindo-lhes classes de elementos com características 

semelhantes. No momento da classificação atribuem-se assuntos, por exemplo, aos 

documentos, podendo estes ser predefinidos por um sistema de classificação. A 

utilização de sistemas de classificação é, portanto, fulcral, tal como Hunter (2002, 4) 

refere: independentemente de qualquer método de indexação ou recuperação de 

informação que se utilize, a classificação não pode ser ignorada.  

Sistemas de classificação são estruturas controladas de conceitos logicamente 

organizados por classes que se vão especificando em subclasses com o objetivo de 

organizarem o conhecimento (Simões 2011, 144). Por este motivo, e dada a diversidade 

de organizações, é necessário ter em consideração a adequação do sistema de 

classificação ao contexto em que este vai ser utilizado, diminuindo ao máximo as suas 
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limitações relativamente à coleção (Mann 1962, 70). A aplicação de um sistema de 

classificação num serviço de informação terá vantagens a dois níveis: na perspetiva do 

classificador/colaborador do serviço e na perspetiva do utilizador, o que significa que o 

classificador deve estar familiarizado com o sistema de classificação para conhecer bem 

a coleção. Caso não haja este sistema, essa tarefa torna-se mais difícil. Na ótica do 

utilizador, o sistema clarifica a organização do serviço de informação, pelo que tudo é 

mais facilmente localizável (Mann 1962, 70-71). Mann (1962, 71-72) ainda reflete sobre 

onze atributos que devem caracterizar um sistema de classificação: 

 Deve ter uma estrutura lógica, definindo o assunto do grau mais geral para 

o mais específico; 

 Cada assunto deve ser especificado o mais possível; 

 Deve ser detalhado no sentido em que deve representar todo o 

conhecimento; 

 Deve permitir combinar assuntos sob vários pontos de vista; 

 Deve ser coerente; 

 Deve ser claro e conciso; 

 Deve ter uma notação fácil de escrever e de relembrar; 

 Deve ser flexível e fácil de expandir; 

 Deve diferenciar documentos que tratem de vários assuntos daqueles que 

tratem apenas de um assunto; 

 Deve utilizar um índice remissivo (ordem alfabética); 

 A apresentação da estrutura do sistema deve ser composta de forma a 

entender a mesma mais fácil e rapidamente. 

Uma questão que também tem surgido na literatura tem que ver com avaliação 

da confiabilidade e qualidade dos sistemas de classificação. Mai (2010, 637) define 5 

critérios que se deve considerar para a avaliação do sistema: 

1. O background académico das pessoas/organizações/entidades que estão 

na base da criação do sistema (credentials); 

2. A qualidade dos sistemas anteriormente criados pelas 

pessoas/organizações/entidades que criaram o hipotético sistema 

(record); 

3. A reputação dos criadores para a  produção de um sistema com qualidade 

e confiável (reputation); 

4. Que outras pessoas/organizações/entidades utilizam esta classificação 

(witness); 

5. Que outros sistemas de classificação têm estruturas semelhantes 

(agreement). 

Os sistemas de classificação são, normalmente, compostos por tabelas principais 

(organizadas por classes e subclasses), auxiliares (perspetivam as classes das tabelas 

principais noutras dimensões: tempo, espaço, forma, etc.); notação (termo de indexação 

para representar algo e permitir a representação e a recuperação de informação) e índice 



 

37 
 

(permite a localização num documento; “arranjo ordenado de entradas”) (Simões 2011, 

147). Estes sistemas dividem-se em três categorias maiorais: 

 Classificações Enumerativas: são os sistemas mais tradicionais (Simões 

2011, 157); a estrutura deste tipo de sistemas é hierárquica, pelo que 

dentro da classe mãe desenvolvem-se subclasses que especificam a 

primeira (Hunter 2002, 40);  

o Têm, geralmente, as seguintes características: mono-hierárquicas; 

tabelas extensas e exaustivas; notações numéricas e simples; 

unidimensionais; construídas a priori; difíceis de sintetizar; 

enciclopédicas; (Simões 2011,  158);  

o Têm como vantagens: são facilmente transversais no passar das 

gerações e na maior parte do mundo, isto é, dificilmente se 

encontram desatualizadas; têm notações mais reduzidas e 

simples, tal como estas são mais facilmente estruturáveis através 

da lógica;  

o Têm como desvantagens: impossibilidade de listagem de todos os 

objetos, da mesma forma que também não é possível adicionar 

novos objetos às listagens, pelo que precisa de revisões regulares 

para se manter atualizado. (Hunter 2002, 68-69)  

 Classificações Facetadas: ao definir uma faceta é criada uma perspetiva de 

um objeto, o que significa que cada objeto será observado consoante 

determinada(s) característica(s) (Hunter 2002, 26); no fundo estes 

sistemas baseiam-se na “análise e decomposição de uma matéria” (Simões 

2011, 229); 

o Normalmente, têm as seguintes características: poli-hierárquicas; 

elevada  flexibilidade; tabelas não exaustivas nem extensas; 

notações mistas; multidimensionais; (Simões 2011, 240);  

o Têm como vantagens: não listar objetos complexos – o que torna 

os esquemas mais fáceis de compilar; apesar de ter esquemas mais 

curtos, é possível classificar tanto objetos simples como 

complexos; a criação de novos objetos é possível através da 

combinação de objetos já existentes; 

o Têm como desvantagens: a sua notação torna-se demasiado 

extensa e consequentemente, desajustada para a arrumação física 

do serviço de informação. 

 Classificações Mistas: englobam características dos dois tipos 

mencionados anteriormente, sendo que a sua estrutura é baseada no 

sistema de classificação hierárquico e permite também fazer cruzamento 

de tabelas do tipo facetado;  

A ontologia é outro termo que surge na literatura relacionado com a classificação. 

Uma ontologia consiste nas “selections of concepts and their selected semantic relations 

from a specific conceptualization”, sendo também um “reflexo neutro do mundo” 
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construído para uma finalidade específica. Qualquer sistema de organização de 

conhecimento pode ser definido como um tipo de ontologia. (Hjørland 2012, 27-28) 

Uma vez que a atualidade assim o exigiu, as questões mais tradicionais sobre 

classificação foram discutidas: primeiro, até que ponto será útil continuar a classificar 

em meio digital (uma vez que inicialmente a classificação foi pensada num contexto de 

arrumação) e o que deverá ser melhorado ou adaptado. Hjørland (2012, 28) reflete sobre 

este tópico e conclui que a classificação é necessária em qualquer trabalho relacionado 

com a informação (que, como vimos no capítulo anterior, pode ser qualquer organização 

que tenha a necessidade de gerir informação/documentação), visto que o “critério da 

classificação” é idêntico ao critério da recuperação de informação relevante, isto é, tanto 

a nível teórico, como prático, o autor conclui que a importância da classificação é 

significativa e que esta deve estar de acordo com os métodos de pesquisa (Hjørland 2012, 

1) e em colaboração constante com os utilizadores, uma vez que ”o conhecimento e a 

verdade são construções sociais”, criadas e estabelecidas nas interações sociais (Mai 

2009, 639). Além disso, os sistemas de classificação devem basear-se no princípio da 

transparência, justificando e explicando as bases conceituais e filosóficas. (Mai 2009, 

639-640) 

Diferentes tipos de sistemas ou métodos de classificação (o estabelecimento da 

“padronização”) absorvem diferentes características e têm um propósito adequado ao 

contexto e propósito (domínios) da sua criação (Hjørland 2012, 1). Na aplicação dos 

sistemas de classificação em meio digital, as vantagens mantêm-se, visto que permitem 

a ampliação da IS entre sistemas e pessoas criando uma linguagem comum e percetível 

para representar e classificar a informação (DGARQ 2011, 4-5). No âmbito da AP, foi 

criada uma macroestrutura funcional (MEF), sistema de classificação com estrutura 

funcional, que será definida neste projeto no subcapítulo 2.3. 

 

2.2.2. Acesso e recuperação de informação: 
Metainformação 

No processo da GD, aceder e recuperar informação são atividades fulcrais para a 

prossecução dos objetivos dos SGD com metodologias e ferramentas próprias. Esta parte 

do projeto pretende comprovar a importância da metainformação nestas atividades. 

As ferramentas de recuperação de informação contêm informação relativa a outra 

informação, ou seja, contêm a descrição ou metainformação representativa da 

informação: autor; título; data de criação, entre outros. Tradicionalmente, as 

bibliografias são exemplos de ferramentas de recuperação, e podem ser organizadas por 

assunto, autor, língua, data, e os catálogos, que contém pontos de acesso para 

determinada informação individualmente (Taylor 1999, 17-20). Na perspetiva do 

IAN/TT, metainformação, no âmbito da gestão de documentos de arquivo, é “informação 

estruturada ou semiestruturada que permite a produção, gestão e utilização de 

documentos de arquivo ao longo do tempo, assim como nos e através dos domínios em 

que são produzidos” (IAN/TT 2002, 28). A metainformação pode ser considerada 

também um ponto de acesso, atentando à definição de ponto de acesso - “a name, term, 
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keyword, phrase or code that may be used to search, identify and locate an archival 

description” (ISAD (G) 2000, 10). No meio digital, a metainformação poderá ser de 

vários âmbitos: administrativa (gerir o recurso, por exemplo, condições de uso e acesso), 

técnica (dimensão lógica do ficheiro), estrutural, descritiva (descreve o conteúdo) ou de 

preservação (Pinto 2013, 17; Pinto 2009). Uma vez que a metainformação pode ter todas 

estas tipologias, torna-se basilar para um sistema de recuperação eficaz, da mesma forma 

que tem um papel preponderante no que é relativo à preservação, acesso, descrição, entre 

outros. Tendo em consideração este facto, a criação de metainformação passa por três 

etapas necessárias: codificar; definir elementos descritivos e elementos para a gestão de 

informação; e definir pontos de acesso a esta descrição (Taylor 1999, 77). 

Metainformação é ainda caraterizada pela sua estrutura (estruturada, semi-estruturada 

ou não estruturada) (Large, Tedd e Hartley 2001, 137) e ser utilizada nas seis funções 

seguintes (Heery, Powell e Day 1997, 2): 

 Procura da existência da informação através de palavras-chave; 

 Localização de determinado recurso; 

 Seleção de informação através da análise e avaliação da descrição;  

 Interoperabilidade semântica que permite a procura em domínios 

diferentes a partir de elementos equivalentes; 

 Gestão da coleção ou base de dados; 

 Disponibilidade do recurso. 

O conteúdo da metainformação e a sua codificação estão intrinsecamente 

interligados. A codificação permite a configuração de cada conteúdo, definindo 

exatamente o significado do mesmo. Desta forma, é possível criar e manipular a interface 

e permite o acesso à informação por recuperar o significado exato da metainformação 

(Taylor 1999, 57-58). Neste projeto, a parte da metainformação em questão será o seu 

conteúdo e a estratégia para a definição do mesmo.  

A metainformação descreve características importantes da informação, uma vez 

que é “informação sobre informação” (Large, Tedd e Hartley 2001, 136). Para garantir a 

obrigatoriedade e ordem de determinados elementos, surgiram algumas normas e 

convenções em diferentes comunidades para que estas cumpram os seus objetivos tendo 

em consideração as suas necessidades de gestão de informação (Taylor 1999, 79). Deste 

modo, fica implícito que a normalização e esquemas para serem funcionais têm que estar 

de acordo com o contexto para que servirão - a ISBD, a Dublin Core, METS (Metadata 

Encoding & Transmission Standard), PREMIS (Preservation Metadata: 

Implementation Strategies) para a preservação digital, MODS (Metadata Object 

Description Standard) e muitos outros orientados ou não para áreas específicas como a 

geografia e a AP.  

Neste projeto, no subcapítulo 2.3, pretende-se estudar um esquema de 

metainformação (MIP) no âmbito da AP portuguesa que tem como maior objetivo 

ampliar a IS entre as várias organizações. 
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2.2.3. Documentos técnicos e normativos para a gestão de 
arquivo e gestão documental em Portugal 

A área de Arquivos da DGLAB é responsável por “coordenar o sistema nacional 

de arquivos” e tem como objetivos: “estruturar, promover e acompanhar de forma 

dinâmica e sistemática a intervenção do Estado no âmbito da política arquivística”; gerir 

medidas para a concretização da política e do “regime de proteção e valorização do 

património cultural”; “promover a salvaguarda, valorização, divulgação, acesso e fruição 

do património arquivístico e garantir os direitos do Estado e dos cidadãos nele 

consubstanciados, a sua utilização como recurso da atividade administrativa e 

fundamento da memória coletiva e individual”. (DGLAB 2015) Com o objetivo de 

qualificar os sistemas de arquivo das administrações, a DGLAB (2013a) tem produzido 

documentos técnicos com base em normais internacionais de diversos domínios, como 

gestão de documentos, descrição e governo eletrónico e interoperabilidade. No Anexo 1 

estão descritos alguns dos 33 documentos produzidos, numa lista cronologicamente 

organizada onde se verifica o âmbito e os instrumentos que deles surgiram. Observando 

esta tabela, depreende-se que são várias e relativamente recentes as tentativas de 

normalização a nível da gestão documental e gestão de arquivo.  

Um dos domínios considerados nestes documentos técnicos e normativos está 

relacionado com administração eletrónica e IS, do qual surgiram instrumentos de apoio 

à criação de planos de classificação e de registo e descrição de documento (MEF e MIP). 

No entanto, não são nem os únicos, nem os primeiros, instrumentos a surgir nestes 

âmbitos, tal como está referido no último relatório (versão draft) feito à situação 

arquivística da Administração Central do Estado (DGLAB 2012b). As organizações 

consideram não só outras normas nacionais, como também normais internacionais 

(Ilustração 6 e 7).  

 
Ilustração 6 - Referenciais utilizados para o registo e/ou descrição de documentos de arquivo (DGLAB 

2012b, 45) 
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Ilustração 7 - Documentos de apoio utilizados na produção dos instrumentos de gestão para a área da 

classificação e avaliação (DGLAB 2012b, 46) 

 

Os resultados estatísticos foram recolhidos na sequência de um questionário feito 

às organizações que são identificados em três subconjuntos: Secretarias-gerais (SG), 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (Escolas) e restantes organismos 

(ORG). Na Ilustração 6, apresenta-se um gráfico que os referenciais utilizados para o 

registo e/ou descrição de documentos de arquivo. No caso das escolas, apesar de 42% 

dos inquiridos não ter respondido a esta questão, 56% acusa a utilização de um esquema 

não normalizado. O referencial mais utilizado a ISAD (G), principalmente a nível das SG 

e a nível de documentação não corrente, isto é, documento “geralmente associado a 

processos concluídos, ainda susceptíveis de abertura (fase semiativa) ou selecionados em 

função do seu valor arquivístico (fase inativa) utilizado pela entidade produtora, de 

forma esporádica, ou por outras entidades” (DGLAB 2012b, 146). É de realçar a fraca 

utilização do MIP - Metainformação para a Interoperabilidade, situação que terá 

influência direta nas conclusões deste projeto. Este estudo também reforçou que existe 

pouco conhecimento e pouca importância dada relativamente aos referenciais 

normativos para a descrição de documentos, algo que deve ser combatido. (DGLAB 

2012b, 45) Na Ilustração 7 depreende-se que as tabelas de seleção das funções-meio têm 

uma maior predominância das SG, sendo que os restantes inquiridos se baseiam 

maioritariamente em documentos específicos para os mesmos. Verifica-se ainda um 

desconhecimento dos documentos divulgados pela entidade responsável por parte das 

Escolas. (DGLAB 2012b, 46)  

Outro projeto, a Rede Portuguesa de Arquivos (RPA), desenvolvido pela DGLAB, 

que também se dedicou à normalização dos aderentes ao programa. A aplicação destas 

normas assegura a “representação da complexidade e hierarquização da informação 

arquivística”; a normalização da estrutura descritiva dos documentos de aquivo; a 

interoperabilidade dessas estruturas descritivas entre os aderentes ao RPA; “a 

durabilidade dos dados contra a rápida obsolescência de software e de hardware”; “a 

facilidade de armazenamento, processamento, transmissão e troca de dados 

arquivísticos”; a informatização dos instrumentos de descrição e sua disponibilização.  A 

obrigatoriedade de utilização das normas por parte dos aderentes é variável, sendo que 

as normas de descrição são obrigatórias para todos os aderentes, as normas de descrição 

arquivísticas são obrigatórias para as entidades da rede DGARQ  e há ainda normas que 
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não são de obrigatória utilização para a adesão à RPA. (RPA 2014a) Na Ilustração 8, 

compreende-se a ligação e articulação entre as normas e orientações propostas. Para a 

perceção dos âmbitos da aplicação, desenvolveram-se dois anexos (Anexo 9 e 10) que 

comparam, respetivamente, as normas aplicáveis aos documentos e conteúdos e as 

normas aplicáveis à gestão de documentos. (RPA 2014b, 13) Esta comparação é benéfica 

para a perceção sobre os limites de cada norma para entender também até que ponto se 

complementam ou se sobrepõe.  

 
Ilustração 8 - Diagrama de articulação entre normas e orientações obrigatórias e recomendadas. (RPA, 

2014b, 13) 

Atualmente, e no que concerne às ferramentas para a IS, consoante o que se 

verificou através do contato com algumas organizações (ver Anexos 3, 4, 5, 6, 7 e 8), tem 

havido um esforço em utilizar a MEF para a elaboração dos Planos de Classificação, algo 

que não se tem constatado ao nível do esquema de metainformação MIP. 

  

2.3. Interoperabilidade semântica entre a AP em 
Portugal e na Europa 

A interoperabilidade é considerada um ponto crítico de sucesso para o e-Gov e é 

definida e influenciada por vários fatores: tecnologia, normalização e comunicação. 

(Barbedo 2006). Nas estratégias para a modernização administrativa, a 

interoperabilidade também foi considerada um meio de otimizar o serviço prestado aos 

cidadãos pela AP (AMA 2011, 3). Na execução das políticas públicas, verificam-se vários 

processos comuns e transversais entre as organizações, pelo que, havendo integração e 

colaboração entre os serviços estes se tornam mais eficazes e eficientes.  Para tal, prevê-

se a partilha de informação através de sistemas de informação integrados. (Penteado 

2012) A necessidade de partilha e troca eletrónica de informação é uma realidade 
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crescente que “coloca desafios de cariz técnico, funcional e administrativo”. Para 

responder a estes desafios é “indispensável que tais iniciativas sejam inseridas num 

contexto comum, onde sejam seguidos um conjunto de regras, normas e princípios 

orientadores, de forma a garantir que todos os participantes possuem o mesmo suporte 

e base de entendimento comum a nível técnico, processual e de negócio.” (AMA 2011, 4) 

A interoperabilidade é uma característica fulcral para responder a esta 

necessidade: é definida como “capacidade de múltiplos sistemas trocarem e reutilizarem 

informação sem custo de adaptação, preservando o seu significado” (AMA 2011, 4), ou 

seja, tem como ideia base a operação conjunta (Soares 2009, 51). Penteado (2012) afirma 

que qualquer serviço público orientado ao cidadão deve garantir que as suas TIC sejam 

o mais interoperáveis possível.  

Havendo a consciência da importância da questão da interoperabilidade, vários 

projetos e programas têm sido desenvolvidos nesse âmbito, tal como se pode verificar na 

cronologia presente na Ilustração 9, que ilustra as iniciativas da União Europeia no 

contexto da interoperabilidade.  

Em Portugal, foi criada a Plataforma de Interoperabilidade da Administração 

Pública (iAP) no âmbito da modernização administrativa e tem com objetivo 

disponibilizar “serviços partilhados entre as diversas Entidades Públicas”, de forma a 

simplificar a integração entre os mesmos. A iAP pretende facilitar a interoperabilidade a 

vários níveis, acelerar processos de negócio, promover a simplificação administrativa, 

minimizar custos de manutenção de serviços eletrónicos e melhorar as questões de 

segurança e privacidade de informação. (AMA 2011, 3-4)  

 

 
Ilustração 9 - Cronologia das iniciativas europeias relativas à interoperabilidade (Penteado, 2012) 

 

Segundo Soares (2009, 55-62), Penteado (2012) e a AMA (2011, 4), a 

interoperabilidade é classificada em três níveis distintos: 

 Técnica - capacidade técnica de conexão entre sistemas e serviços 

informáticos (Penteado 2012), possibilitando a troca de informação fiável 

(AMA 2011, 4). 
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 Organizativa - a interoperabilidade organizativa pode ser definida por 

dois subníveis: 

o Aspetos organizacionais amplos: “conjunto de aspetos legais, 

políticos, culturais, estruturais” que influenciam a cooperação e 

coordenação interorganizacional. (Soares 2009, 56) 

o Aspetos relacionados com processos: compatibilidade, 

coordenação e alinhamento de processos entre as organizações 

integrando-as numa perspetiva comum, o que traz vantagens e 

benefícios para as partes envolvidas (AMA 2011 4; Penteado 2012; 

Soares 2009, 56); 

 Semântica - interoperar semanticamente assegura o alinhamento 

semântico e a compreensão do significado da informação transmitida 

pelas partes envolvidas. É possível garantir este nível de 

interoperabilidade através de algumas ferramentas, como esquemas de 

metainformação, terminologias e taxonomias. É defendido por vários 

autores que este nível de interoperabilidade é muito mais difícil de 

alcançar comparativamente com os restantes níveis. (AMA 2011 4; 

Penteado 2012; Soares 2009 55). 

A IS é a “camada da interoperabilidade mais difícil de alcançar” (DGARQ 2008, 

5) e essencial para a “troca de informação entre organismos” (Azevedo 2014, 3) pelo que 

é definida como a “capacidade de manter o significado da informação em circulação, 

obtida pela utilização controlada de terminologias, taxonomias e esquemas de dados” 

(AMA 2011, 4). De forma mais simplificada, IS está relacionada com a garantia de que, 

durante e após a troca de informação entre sistemas, o significado permanece inalterável 

(Guijarro 2009, 1). A incompatibilidade semântica entre sistemas de informação é uma 

dificuldade recorrente com forte impacto aquando da implementação de IS, dada a 

heterogeneidade nas diferentes organizações (SOARES 2009, 192-193). Na verdade, 

tentar que dois sujeitos interpretem o mesmo significado de algo em realidades 

diferentes é uma tarefa de extrema dificuldade ou até mesmo impossível. Não obstante, 

mesmo que não seja possível interoperar semanticamente com grande profundidade ou 

na sua totalidade, todos os esforços serão benéficos. (DGARQ 2008, 5)  

Na AP, o desafio mantém-se, visto que aglomera organizações de diferentes tipos, 

sectores e objetivos e interpretam semanticamente de formas diferentes - o que se pode 

verificar até contraditório. Apesar de serem organizações do mesmo ambiente e contexto, 

o tipo de informação produzida e representada pode ser diferente ao ponto de os métodos 

de cada organização não corresponderem de forma alguma. Até ao aparecimento da e-

AP, estas questões não eram pertinentes nem havia necessidade de interoperar, no 

entanto, atualmente, as organizações da AP têm de trabalhar em conjunto e de forma 

mais célere, o que implica que haja uma homogeneização dos domínios e suas 

representações para interoperar semanticamente. (Soares 2009, 192-193)  

Uma das abordagens que foi sugerida para resolução desta incompatibilidade foi 

a criação de um esquema comum a partir dos esquemas já utilizados pelas organizações, 

comparando-os e verificando semelhanças e conflitos entre eles. No entanto, esta 
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abordagem não resolve a questão na sua totalidade, visto que o esquema comum seria 

instável e estaria dependente das alterações ou não de novos esquemas e vice-versa. Na 

abordagem inversa, é criado um esquema comum, referida na literatura como “ontologia 

comum” independente dos esquemas já existentes, em que estes são posteriormente 

“mapeados para a ontologia comum, em vez de serem mapeados uns para os outros ou 

para um esquema unificado deles derivado”. Nesta abordagem, mesmo que os esquemas 

específicos sejam alterados, não haverá alterações no esquema comum, nem afetará 

outros. (Soares 2009, 194; Vidigal 2005, 16) 

Para interoperar semanticamente é necessário ter em consideração dois pilares 

importantes: o primeiro é conseguir que todas as organizações estejam de acordo sobre 

o que definirá a semelhança entre elas (como por exemplo, esquemas de 

metainformação) (Soares 2009, 194); o segundo consiste numa infraestrutura 

tecnológica que seja capaz de interoperar semanticamente entre os vários sistemas 

(como por exemplo, a partir de protocolos de comunicação) (Vidigal 2005, 16; Soares 

2009, 194).  

Em suma, a IS “equivale à capacidade de recursos de informação, sejam eles 

exclusivos de uma organização ou partilhados por várias organizações ao nível da 

responsabilidade de criação, serem reconhecidos, identificados e manipulados através 

de atributos que são coletivamente aceites e interpretados” (DGARQ 2008, 6). 

A necessidade de criação de meios para ampliar a IS torna-se cada vez mais 

acentuada para os organismos da AP uma vez que pretendem atingir alguns objetivos 

estratégicos da mesma: diminuição de custos, celeridade de processos, aumento da 

transparência da administração, entre outros. Para a prossecução destes objetivos, é 

necessário optar por uma abordagem aberta relativamente à organização em questão. A 

integração dos sistemas de informação de cada organização, ou seja, a utilização de 

plataformas comuns, implica uma reestruturação da AP para assim disponibilizarem 

sistemas capazes de prestar serviços aos cidadãos e empresas, contrariamente ao que foi 

solicitado às organizações inicialmente, aquando da integração da AP na Sociedade da 

Informação. (Penteado, Henriques e Lourenço. 2012, 1-2) 

A necessidade desses meios também se acentua pelo facto de que os processos 

das várias organizações da AP incluírem a comunicação de informação entre os mesmos 

(Azevedo 2014, 3). Neste projeto, o foco é direcionado para a AP portuguesa no contexto 

da IS e para os programas e projetos criados para esse contexto. A criação de um esquema 

de metainformação (MIP - Metainformação para a Interoperabilidade) e de um sistema 

de classificação funcional (MEF - Macroestrutura Funcional) foi resultado de alguns 

desses programas: PAEIS - Programa “Administração Eletrónica e Interoperabilidade 

Semântica” - (que sucedeu o projeto “Governo Eletrónico e Interoperabilidade”) e 

Projeto “PCM: Plataforma Comum de Modernização”. O MIP será o objeto de estudo 

neste projeto, como meio de permitir e facilitar a IS entre organizações da AP num 

sistema de gestão documental específico. 

O  PAEIS, criado pela atual DGLAB, tem como objetivo principal “contribuir para 

o desenvolvimento da Administração Pública” fomentando a “implementação de 

interoperabilidade semântica” entre a AP e demais entidades públicas que executem 
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funções de Estado. Especificamente, este programa tem como objetivos desenvolver, 

gerir e atualizar a MEF, “estrutura semântica para classificar ao 1.º e 2.º nível os 

documentos de arquivo das referidas entidades”, e criar e atualizar documentos técnicos 

para aprofundar “os níveis de interoperabilidade semântica” e instrumentos de apoio à 

sua utilização; gerir e atualizar o MIP; e promover a utilização destas ferramentas nas 

organizações alvo. (Lourenço, Ramalho e Penteado 2015, 1-2) A adesão a este programa 

é voluntária mas com algumas obrigações, são elas: aplicar o MIP e a MEF no próprio 

sistema de gestão documental no prazo de dois anos; respeitar as regras da MEF na 

representação das funções de Estado e promover o programa contribuindo também para 

a sua melhoria. (DGLAB 2012a, 2) 

A MEF (versão 2.0) é composta pelos 1º e 2º níveis que representam as funções 

de estado. Para cada, existe uma descrição, notas de aplicação e de exclusão e respetivo 

índice. Após a publicação da versão 2.0, a DGLAB desenvolveu uma “metodologia 

complementar para apoio ao desenvolvimento de planos de classificação conformes à 

MEF”, isto é, a harmonização de um 3º nível, composto por classes que representam 

conceptualmente os “processos de negócio comuns ou específicos”. Ligando este 3º nível 

aos níveis superiores e considerando as propostas das entidades participantes, surgiu a 

Lista consolidada (LC) para ser aplicada na construção de planos de classificação e com 

objetivo de proporcionar a “partilha de conhecimento sobre os processos desenvolvidos 

pela Administração”. Esta LC (que representa a MEF - funções em 1º nível e subfunções 

em 2º nível - e os processos de negócio -3º nível) está em atualização e crescimento 

constante. (Lourenço, Ramalho e Penteado 2015, 1-2) 

Como continuação ao MIP, MEF e LC, surgiu o Projeto “Avaliação 

suprainstitucional da informação arquivística” (ASIA) que tem como objetivo de, “a 

partir de uma metodologia relacional conjugada com os dispositivos legais que 

determinam ou influenciam direta ou indiretamente a conservação da informação”, 

definir e determinar prazos de preservação, destinos finais e entidades responsáveis pela 

preservação, para cada classe do 3º nível, ou seja, para cada processo de negócio. 

(Lourenço, Ramalho e Penteado 2015, 1-2) 

É referido pelos autores (Lourenço, Ramalho e Penteado 2015, 1-2), que o facto 

de que o destaque, neste momento, ser a LC demonstra a necessidade das organizações 

utilizarem sistemas de informação complexos e “reforça ainda a posição do país na 

implementação das políticas e estratégias europeias de interoperabilidade, promoção do 

acesso e reutilização da informação pública, na sequência, respetivamente, da Decisão 

n.º 922/2009/EC e da Diretiva 2013/37/EU do Parlamento e do Conselho”. 

Entretanto, surgiu o Programa ISA – “Interoperability Solutions for European 

Public Administrations” e a plataforma colaborativa Joinup “onde têm sido publicados 

documentos relevantes, indicações sobre os principais repositórios de metainformação e 

o catálogo de ativos semânticos disponíveis”. Para que Portugal se integre nas iniciativas 

europeias, os autores defendem que é necessário que a LC seja transformada em 

vocabulário formal que possa ser integrado nos catálogos da Joinup. Outro projeto, o 

LOD 2 - Linked Open Data, “visa enriquecer os dados das Administrações públicas 

através de tecnologias semânticas, na Web, tornando-os mais utilizáveis” e para a sua 
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integração também terá de haver transformações e conversões de dados para RDF 

("Resource Description Framework”), SKOS ("Simple Knowledge Organization 

System") e OWL ("Ontology Web Language"). (Lourenço, Ramalho e Penteado 2015, 1-

2) 

O Programa ISA começou a 1 de janeiro de 2016 (depois da primeira versão que 

ocorreu entre 2010 e 2015), pretendendo manter-se ativo até 31 de dezembro de 2020, e 

foi adotado oficialmente pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. 

O objetivo deste programa é desenvolver e suportar o desenvolvimento de soluções de 

interoperabilidade digital, com aplicação a qualquer AP de um país europeu. Com a 

utilização destas soluções, as AP poderão garantir a interoperabilidade entre sistemas de 

informação diferentes, permitindo assim a interação vantajosa direta entre as 

administrações públicas a nível europeu, nacional, regional e local e indireta entre 

empresas e cidadãos (Comissão Europeia 2016a). Deste programa surgiu a Joinup que é 

uma plataforma colaborativa criada pela Comissão Europeia (2016b) que oferece 

serviços para que os “e-Government professionals” partilhem conhecimento e 

experiência entre eles, tendo também acesso às soluções de interoperabilidade e dando 

suporte para “encontrar, escolher, reutilizar, desenvolver e implementar essas soluções”.  

O Asset Description Metadata Schema (ADMS) é uma dessas soluções, e está 

relacionada diretamente com metainformação e IS. O ADMS é uma “simple specification 

used to describe interoperability solutions, making it possible for everyone to search 

and discover them” (ISA 2016a), por outras palavras, é um vocabulário para descrever 

“interoperability assets” que permite que as AP, empresas e entidades reguladoras 

descrevam comumente a nível semântico mantendo os mesmos sistemas documentais, 

identifiquem e comparem a semântica para evitar duplicações, melhorem atividades 

como a indexação e mapeiem os “semantic assets to one another in cross-border and 

cross-sector settings” (ISA 2016b). 

Em suma, a nível do contexto europeu e do contexto português, vários programas 

e soluções têm surgido para a questão da IS. No entanto, relativamente à parte específica 

e prática deste projeto, pretende-se apenas avaliar a inserção da MEF e LC, e definir uma 

estratégia de implementação do MIP, ambos no projeto proposto. 

 

2.3.1. Macroestrutura Funcional 

A MEF é uma “representação conceptual de funções desempenhadas por 

organizações do setor público” para apoiar a “elaboração de planos de classificação 

funcionais”. (DGLAB 2013c, 5) A sua estrutura está organizada hierarquicamente em 

dois níveis: 

 O primeiro nível representa funções; 

 O segundo nível representa subfunções dependentes da respetiva função 

do primeiro nível. 

Os campos e subcampos são representados com códigos, característica comum de 

todos os sistemas de classificação, no caso da MEF, códigos numéricos. Esses códigos são 

atribuídos às classes e subclasses para  classificar o documento, sendo que desta forma é 
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possível acrescentar e atualizar novos campos, sem alterar os códigos já existentes. 

(DGARQ 2008, 15-16) 

A MEF é composta por (DGLAB 2013c, 5): 

 Esquema hierárquico - código e título das classes do 1º e 2º níveis: esta 

estrutura de classes foi baseada no seguinte modelo conceptual 

(Ilustração 10): 

o Funções de suporte: 

 Funções de apoio à governação (estratégia, planeamento e 

controlo de gestão); 

 Funções de suporte à gestão de recursos (gestão eficiente 

de recursos necessários para realizar missões 

operacionais); 

o Missões operacionais: 

 Funções - normativa, reguladora e fiscalizadora; 

 Funções - produtiva e prestadora de serviço. 

 Definição de cada classe por 5 elementos descritivos: código, título, 

descrição, notas de aplicação e notas de exclusão; 

 Índice alfabético remissivo para a classe correspondente, a partir de 

“termos de uso corrente”.    

Pretende-se que seja aplicada a qualquer tipo de documento de arquivo em 

qualquer formato, sendo ele produzido pela organização em questão. A classificação a 

partir desta macroestrutura torna-se pertinente, visto que é um campo obrigatório do 

MIP, que será melhor explicitado no próximo subcapítulo. Os benefícios da utilização da 

MEF são consideráveis ao “nível de racionalização da organização e produção 

documentais” tal como da “interoperabilidade interorganizacional”. Desta forma, a troca 

de informação entre organizações que utilizem ambas a MEF, permite que cada uma 

obtenha rapidamente a informação sobre a área funcional em que aquele documento 

específico se insere. (DGARQ 2008, 11)  

Classificar documentos permite atribuir-lhes significado o que, havendo uma 

estrutura comum aos diversos agentes que os alinhe semanticamente, permite operá-los 

de forma mais eficaz. A MEF permite obter essa interoperabilidade numa perspetiva 

funcional, conseguindo uma gestão documental no que concerne à “organização e 

recuperação de informação”. (DGARQ 2008, 11) 

A sua organização está assente nos seguintes princípios (DGARQ 2008, 11-12): 

 Organização funcional - visto que a “estabilidade funcional é sempre 

superior à orgânica”; 

 Perspetiva supra organizacional - a MEF foi desenvolvida para se adaptar 

transversalmente a qualquer organização, não a uma (ou várias) 

específica; 

 Estrutura aberta e dinâmica: passível de ser avaliada, revista e atualizada 

com novas classes e subclasses, conforme a alteração das funções de 

Estado; 
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 Pragmatismo - o objetivo é que a MEF seja uma ferramenta orientada 

para usabilidade, e não uma definição perfeita das funções de Estado;  

 Equilíbrio entre precisão e ambiguidade - visto tratar-se de uma 

macroestrutura e não de uma classificação, “não e possível erradicar toda 

a ambiguidade”, pelo que se deve tentar remeter essa ambiguidade para o 

3º nível, o qual se abordará posteriormente;  

 Equilíbrio entre homogeneidade e heterogeneidade - é princípio da MEF 

não “ser sujeita a imposição de especificidades de organizações 

individuais”, como interesses organizacionais, políticos ou sociais; 

 Negociação e compromisso - até se cobrirem todas as funções de Estado, 

o documento não estará em versão final, no entanto, é possível a utilização 

da MEF por parte das organizações, sendo necessário haver consciência 

que podem surgir alterações sucessivas, algo que é “aceite por todas as 

partes aderentes”; 

 
Ilustração 10 - Modelo base de conceptualização da MEF (DGLAB 2013d, 9) 

 

Metodologicamente, a MEF foi construída numa perspetiva “de dentro da 

Administração” e num posicionamento por “princípio reactivo”, sendo que as 

prioridades do sucessivo desenvolvimento da MEF estejam também dependentes dos 

pedidos de adesão dos mais variados sectores da AP. Em situações específicas, pode 

desenvolver-se pelo princípio contrário, o da pró-atividade. Algo que também deve ser 

considerado prioritário no desenvolvimento da MEF será “adquirir conhecimento 

interno numa perspetiva global e de topo” (DGARQ 2008, 13). Aquando da adesão ao 

programa atual responsável pela MEF (PAEIS), os aderentes têm como uma das 

obrigações “contribuir ativamente (...) no processo de melhoria dos seus instrumentos” 

(DGLAB 2012b, 2), pelo que podem e devem apresentar propostas de desenvolvimento 

da ferramenta, posteriormente validadas ou não pela Comissão Executiva do programa. 

(DGARQ 2008, 14)  
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O processo de desenvolvimento da MEF divide-se em três fases. A primeira 

(2004-2008) iniciou-se com a criação da Macroestrutura Temática (MET) elaborada 

numa perspetiva organizacional no âmbito do projeto “PCM: Plataforma Comum de 

Modernização”. Numa segunda fase (2008-2011) é elaborada a versão 1.0 da MEF 

direcionada para a Administração Central do Estado, desenvolvida num “ponto de vista 

macro, supraministerial”. Nesta fase, a MEF é também associada ao projeto “Governo 

Eletrónico e Interoperabilidade”. Na 3ª e última fase (2012) é disponibilizada a MEF 

versão 2.0 que manteve o “modelo conceptual” da versão 1.0 mas que se desenvolveu por 

forma a adaptar-se a qualquer organização da AP e não apenas da Administração Central. 

Por esse motivo e por sugestões e propostas de utilizadores da MEF, a versão 2.0 foi 

modificada a dois níveis: atualização e alteração da sua estrutura; e “reenquadramento 

funcional de processos”. É nesta última fase que se associa também ao PAEIS.  (DGLAB 

2013, 5-7) 

Tendo em consideração o objetivo de ampliar a IS, a AP pode elaborar os seus 

planos de classificação a partir da MEF. (DGLAB 2013c, 9) Um plano de classificação é 

um “instrumento de suporte à classificação, constituído por um esquema de classes pré-

definidas e por um conjunto de regras ou instruções de aplicação”. Este plano em 

conformidade com a MEF permite que seja articulado com todos os aderentes a nível das 

“decisões de avaliação (...), da preservação e dos privilégios de acesso”. (DGLAB 2013d, 

7) Este plano, para além das classes de 1º e 2º níveis, deve desenvolver o 3º nível 

“igualmente numa perspectiva funcional” representando “os processos de negócio 

desenvolvidos pela Administração” - processos de negócio que podem ser tipificados em 

transversais (“carecem da intervenção de diferentes atores institucionais para que o 

resultado possa ser atingido”), comuns (“organizações distintas se desenvolvem de forma 

idêntica, contemplando as mesmas etapas e alcançando o mesmo resultado”) ou 

específicos (“desenvolvidos inteira e exclusivamente por uma entidade”). Atualmente, 

pode desenvolver-se também um 4º nível. (DGLAB 2013d, 10-12)  

Tal com foi referido anteriormente, a LC integra a MEF com o 3º nível, sendo que 

a metodologia proposta sugere, numa fase intermediária entre a MEF e o 3º nível, a 

definição de um mapa conceptual (Ilustração 11). A Ilustração 12 (Lourenço, Henriques 

e Penteado 2013, 23) exemplifica e explica esse mapa conceptual para uma situação 

específica. Têm surgido novas soluções para que a LC responda aos seguintes requisitos 

principais: 

 Que seja de fácil utilização e consulta; 

 Manutenção e atualização fácil, sendo possível criar ou alterar classes; 

 Atribuir-lhe “formatos processáveis por máquinas para ser 

automaticamente incluída em aplicações de software, sem recurso a 

trabalho e utilização de mão de obra extra”. 

Deste modo, e através da linguagem XML (eXtended Markup Language), foi 

escolhida uma “abordagem à sua representação”, isto é, foi utilizado um modelo 

ontológico (grafo) que permite a representação de “tudo o que se possa pretender”. 

(Lourenço, Ramalho e Penteado 2015, 3-4) 
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Ilustração 11 - Metodologia para a elaboração do 3º nível. (DGLAB 2013d, 18) 

 
Ilustração 12 - Exemplificação e explicação de um caso prático de um mapa conceptual (Lourenço 

Lourenço, Henriques e Penteado 2013, 23) 

 

2.3.2. Metainformação para a interoperabilidade 

A IS situa-se na esfera da semântica - ou significado -  e da sintaxe - método para 

comunicação do significado. (Barbedo 2006, 5) Atribuir significado à informação é uma 

tarefa bastante simples quando comparada com a tarefa de comunicar desse significado. 

Isto é, se um documento for identificado e caracterizado num determinado contexto 

podem não surgir problemas na recuperação e na leitura do mesmo nesse contexto; no 

entanto, se esse documento for transferido para um contexto diferente, essa recuperação 

e leitura pode não ser tão fácil ou tornar-se até mesmo impossível. A falta de coerência e 

de semelhança entre os diversos esquemas de descrição de informação provoca uma 

falha na IS entre os vários contextos e, às vezes, até mesmo dentro de um só contexto.  

Nesse âmbito é introduzida a metainformação, utilizar a sintaxe como forma de 

melhorar a comunicação do significado. Em termos práticos, o objetivo da 

metainformação no que é relativo à IS é descrever os recursos de informação num 

conjunto de elementos pré-definidos comuns às organizações com que se pretende 

interoperar para que todos utilizem e compreendam a informação do mesmo modo. As 

vantagens da aplicação de metainformação comum estão diretamente relacionadas com 
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a eficácia durante a recuperação e preservação de informação, o que acaba por trazer 

benefícios à eficiência na prestação de serviços. (Barbedo 2006, 5) 

Na Europa, é já prática comum utilizar esquemas de metainformação - cujos tipos 

são de múltiplos assuntos e aplicáveis a várias áreas - no âmbito da governação e AP (tal 

como foi referido num subcapítulo anterior com a menção ao Projeto ISA).  Da mesma 

forma que existem esquemas de metainformação em áreas como a geografia, 

arquivística, ciências sociais e exatas, também na AP isso se verifica. (DGARQ 2008, 6) 

No contexto da AP em Portugal foi desenvolvido um esquema de 

metainformação, denominado Metainformação para Interoperabilidade (MIP), derivado 

do PAEIS.  Este esquema corresponde a um dos objetivos do IAN/TT (agora, DGLAB) 

que visa a “criação de um esquema de metadados que, ao ser aplicado, normalize 

elementos descritivos normalizados dos recursos de informação produzidos na AP” 

(Barbedo 2006, 5). O MIP foi apresentado num workshop da DGARQ a 17 de Setembro 

de 2007, onde se considerou as opiniões dos grupos de trabalho “enquadradas numa 

matriz SWOT”. (Barbedo 2007, 2) 

Para a elaboração deste esquema, fez-se um levantamento sistemático de outros 

esquemas, como por exemplo o Dublin-Core (ISO 15836-2003) ou da ISO 23081-1:2006, 

Information and documentation - Records management processes - Metadata for 

records; e ainda foram utilizadas “especificações de requisitos funcionais como é o caso 

do MoReq”. Partindo do pressuposto que não existe apenas um tipo de metainformação, 

foram procurados elementos comuns nos esquemas usados como base. (DGARQ 2008, 

9) 

O MIP é composto por 17 elementos de metainformação, divididos em 

subelementos (DGLAB 2013b, 3), e é adaptável a qualquer recurso informativo, 

independentemente do assunto, suporte e formato, tendo como objetivo geral promover 

a interoperabilidade entre as organizações, pessoas e sistemas ao nível da “utilização, 

gestão e acesso a recursos informativos”, tal como está subentendido e fundamentado no 

início deste subcapítulo. Para além de metainformação descritiva, o MIP também contém 

elementos que garantem a “autenticidade e a fiabilidade” da informação, pois apenas 

desta forma é possível “assegurar a operatividade probatória”. No âmbito da preservação 

digital, também estão presentes elementos que facilitam essa etapa do fluxo 

informacional. (DGARQ 2008, 6-7) 

A criação do MIP envolveu determinados princípios que fundamentam a sua 

forma e estratégia: 

 Princípio 1 - Inclusividade: o MIP não é específico para um tipo de recurso 

e pretende ser aplicável a qualquer um. É pertinente reforçar que “quanto 

maior for a aplicabilidade transversal deste esquema mais tipologias de 

recursos serão descritas de forma coerente e normalizada”. Porém, o MIP 

não irá substituir outros esquemas específicos, antes pelo contrário, 

complementá-los-á com elementos gerais, transversais e de referência; 

 Princípio 2 - Lógica: o esquema tem uma estrutura lógica com os 

elementos articulados, tendo em consideração as questões que são 

normalmente colocadas sobre um determinado recurso; 
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 Principio 3 - Simplicidade de utilização: com este esquema procurou 

alcançar-se uma utilização simples (quer da parte do colaborador que irá 

identificar o recurso, quer da parte do utilizador final) e evitar 

ambiguidades. É para responder a este princípio que são utilizados 

exemplos para clarificar os elementos.  (DGARQ 2008, 6-7) 

Este esquema, por ser adaptativo a qualquer organização da AP, perde pela 

complexidade e quantidade de elementos que contém, no entanto, dado que alguns 

elementos não têm o carácter obrigatório, cabe a cada uma das organizações selecionar 

e utilizar os elementos que se enquadram no seu contexto.  (DGARQ 2008,7) 

Dos 17 elementos e dos seus subelementos que constituem o esquema de 

metainformação apenas 9 são de utilização obrigatória e considerados “essenciais para 

possibilitar a interoperabilidade interinstitucional”, sendo estes: “identificador do 

recurso, tipo de identificador, código de classificação, designação do produtor, idioma, 

data/hora de registo, tipo de recurso, formato de dados, classificação de segurança”. 

Ainda assim, é recomendado pela entidade criadora do esquema que se considerem 

obrigatórios os elementos e subelementos que sejam “críticos para uma eficaz 

recuperação ou gestão interna da informação”  (DGLAB 2013b, 3). A obrigação dos 

aderentes do PAEIS passa pela utilização dos campos obrigatórios, pelo que será possível 

utilizar outros elementos que não estejam contemplados no MIP. Da mesma forma, 

apenas um elemento tem uma atribuição de valor obrigatória através de um esquema de 

representação - “Código de Classificação” que terá de ser o código conforme a MEF. Para 

os restantes elementos são recomendados determinados esquemas de representação, 

não sendo imperativos. (DGLAB 2013b, 4) 

No documento oficial que descreve o MIP detalhadamente (DGARQ 2012), a cada 

elemento e subelemento são atribuídas determinadas propriedades, sendo elas (DGARQ 

2012, 7): 

 Designação: atribuição de nome ao elemento; 

 Definição: “explicação sucinta” do elemento; 

 Objetivo: definição dos objetivos específicos daquele elemento aquando 

da sua aplicação; 

 Obrigatoriedade: avaliar a obrigatoriedade do elemento. Os valores 

possíveis são: 

o Obrigatório: significa que a utilização do elemento é obrigatória; 

o Obrigatório se aplicável: se se verificar a presença daquela 

informação, a utilização do elemento é obrigatória; 

o Facultativa: a sua utilização é opcional e de “acordo com os 

critérios da organização”. 

 Repetibilidade: refere se determinado elemento só se pode utilizar uma 

vez ou várias. 

 Equivalências: informação sobre que outros esquemas internacionais 

utilizam determinado elemento; 

 Notas de aplicação: são apresentadas “formas de aplicação do elemento”; 
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 Esquemas de representação:  sugestões de “formas normalizadas” para 

representar os valores do elemento; 

 Exemplos: “exemplos sucintos de aplicação” do elemento; 

 Subelementos: se o elemento ou subelemento contiver subelementos, 

esses são identificados nesta propriedade. 

Na Ilustração 13 é apresentado um exemplo da identificação de um elemento 

(DGARQ 2012, 11). Nem para todos os elementos haverá o preenchimento de todas as 

propriedades, uma vez que é possível que não existam normas para a representação 

daquele elemento ou tipo de informação. A entidade responsável refere ainda que “o 

sucesso da aplicação de um esquema de metainformação depende do grau de 

normalização atribuído aos elementos que o constituem” e, não havendo normas para 

alguma situação específica, é necessário criar soluções e sugerir 

representações.  (DGARQ 2012, 7) 

 

 
Ilustração 13 - Exemplo de identificação de um elemento (DGARQ 2012, 11) 

 

Barbedo (2007, 2) refere que, apesar de existir necessidade de melhorar e 

atualizar o MIP, como por exemplo ao nível da questão presente no último parágrafo 

sobre a representação dos valores dos elementos, o esquema já é “completamente 

utilizável”, atendendo que a própria DGARQ já inclui o esquema no seu sistema de gestão 

documental. 
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2.4. Sistema de Gestão Documental – iPortalDoc 

A IPBRICK, S.A., criada em maio de 2000, com sede na cidade do Porto, é uma 

empresa tecnológica “fabricante e distribuidora especializada em Soluções de 

Comunicação Corporativas On Premises e em Cloud Privada”. Com as suas soluções 

Open Source, e com base no sistema operativo Linux, a IPBRICK surgiu como “resposta 

a várias áreas de intervenção” com “aplicações para a internet, projetos de redes 

estruturadas, serviços de Intranet e de interligação à internet”.  

 A sua atividade é definida por 4 grandes áreas de negócio, 

nomeadamente: 

 Comunicações unificadas sobre UCoIP, integrando vários tipos de 

comunicação (voz, vídeo, email e chat profissional); 

 Gestão de Documentos e Processos - iPortalDoc, solução para a gestão 

documental baseado em workflows (fluxos de trabalho) e processos; 

 E-mail e Ferramentas Colaborativas - gestão de email, contactos e 

calendários; 

 Rede Social Empresarial - IPBRICK.CAFE - que se define como uma “rede 

social corporativa privada”. 

Após a comercialização destes produtos, a IPBRICK fornece também serviços de 

“suporte, consultoria, instalação e configuração”. Procuram ser inovadores e obter 

vantagem competitiva criando soluções “fáceis de instalar, de configurar e de recuperar”. 

A IPBRICK pretende também ser “uma empresa de referência no desenvolvimento e 

implementação de soluções On Premises e Cloud Privada”, sendo isso possível a partir 

da “constante inovação”. (IPBRICK 2013a) 

A empresa está presente em mais 30 países espalhados pelos 5 continentes, 

dispondo de uma rede de 270 parceiros e 500 técnicos com certificação. Os seus produtos 

são aplicáveis a vários sectores de atividade desde educação, comércio e imobiliária, 

organizações públicas e da AP, entre outros (IPBRICK 2013a). O presente projeto insere-

se no âmbito da AP e outras organizações públicas. 

O iPortalDoc é um Serviço de Gestão Documental e Workflow para qualquer 

organização que necessite de uma aplicação intuitiva e “embebida na rede de 

comunicações”. Este software permite a gestão de qualquer tipo de documento em 

qualquer formato, incluindo a gestão de emails, centralizando-os no mesmo serviço e 

relacionando-os entre si.   

A nível de funcionalidades, o iPortalDoc cumpre os requisitos principais de um 

SGD, tendo também funções adicionais: 

 Arquivo de documentos numa “hierarquia de gestão documental” que é 

adaptável a cada necessidade e requisitos da organização; 

 Gestão e associação do correio eletrónico a documentos; 

 Gestão dos fluxos de informação (workflows) configurável para cada 

organização; 
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 Definição de permissões de acesso e perfis de utilizador que são 

configuráveis de acordo com a hierarquia de gestão documental da 

organização em causa; 

 Gestão de contatos e calendário e integração destes com o sistema; 

 Recuperação de informação fácil, rápida e completa, “equipado com 

filtros adequados”, dada a descrição e classificação completa previamente 

feita por documento;  

 Aplicação on-line (acedido a partir de uma navegador WEB (browser) 

com constante disponibilidade e simultaneidade de utilização; 

Com estas funcionalidades, o iPortalDoc pretende promover a facilidade de 

utilização e acesso à informação/documentos, tendo sempre em consideração as 

questões de segurança, adequação a cada organização e integração com outras aplicações 

e softwares. (IPBRICK 2013b)  

O interface do iPortalDoc (IPBRICK 2015) está dividida em quatro áreas de 

utilização mais importantes, conforme se verifica no seguinte screenshot (Ilustração 14): 

 Área 1: Local onde é percetível a estrutura hierárquica de pastas, isto é, 

onde é possível visualizar as diretorias acessíveis a partir do sistema;  

 Área 2: Após a seleção de uma pasta, neste local será apresentada uma 

lista dos documentos presentes na pasta anteriormente selecionada;  

 Área 3: Neste local é possível pesquisar documentos e e-mails; 

 Área 4: Barra que apresenta os vários menus possíveis, sendo que a nível 

de utilização os menus principais são o menu Documento e o menu 

Sessão. 

 

 
Ilustração 14 - Screenshot da interface de utilização do iPortalDoc (IPBRICK 2015) 

 

O documento é o ponto fulcral do iPortalDoc: aquando da introdução do mesmo 

(que pode ser de introdução direta a partir de um ficheiro externo, elaborado 

diretamente no iPortalDoc a partir de um template ou por digitalização ou envio de e-

mail) é-lhe atribuído metainformação - que é o foco deste projeto e é um elemento crucial 

para a recuperação de informação - e é guardada a informação sobre a sua associação a 
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outros documentos e e-mails, revisões, esquema cronológico, workflow, ações a realizar, 

entre outros (Ilustração 15).  (IPBRICK 2015) 

 

 
Ilustração 15 - Componentes do Documento (IPBRICK 2015) 

Para a utilização de todas estas funcionalidades sobre o documento, é necessário 

configurar, por exemplo, o seu tipo de documento, em que diretoria será guardada, o 

workflow que irá seguir no sistema, que informação é necessária ou adicional para a 

descrição do documento, entre outros. A barra de menus (Área 4) apresenta as 

funcionalidades do iPortalDoc tanto a nível de utilização como a nível de configuração, 

conforme os perfis de permissões atribuídos aos utilizadores/administradores do 

sistema (IPBRICK 2015): 

O primeiro menu, o “Documento”, aglomera as funções (ações) possíveis de 

executar sobre os documentos. Estão presentes ações como: abrir ou introduzir um 

documento; encaminhar para outro utilizador ou até para o exterior do sistema; atualizar 

a revisão (conteúdo); alterar a descrição do documento (metainformação); associar ou 

ligar (copiá-lo para outra diretoria) documentos; mover entre diretorias ou remover; 

marcar (por exemplo, como importante); assinar documentos digitalmente; gerar o BI 

do documento; partilhar; cancelar o workflow; e finalmente, também é possível aceder 

à informação relativa a determinado documento - metainformação, documentos e e-mail 

associados, edições, workflow e esquema cronológico e ações; 

O segundo menu, “Definições”, é o que engloba as configurações mais específicas 

do iPortalDoc: é possível aceder à interface de configuração para, por exemplo, ativar e 

desativar módulos, é possível gerir utilizadores e grupos, criar campos auxiliares, criar e 

gerir tipos de documento, macros e templates (por exemplo PDF, MS Office Word, MS 

Office Excel e Formulários Web). 

O terceiro menu, “Workflow”, engloba as parametrizações possíveis relativas aos 

workflows que cada documento pode seguir: desde a conceção, instanciação (ou 

eliminação das instanciações) até à configuração do workflow, sendo também possível 
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associá-los diretamente a uma diretoria ou tipo de documento, e ainda gerar ações e gerir 

o seu tempo de execução.    

O quarto menu, “Diretoria”, permite a gestão da estrutura de pastas (uma vez que 

é possível criar, alterar, mover, remover e personalizar), e ainda visualizar a informação 

sobre a pasta, podendo definir-se uma pasta pelo seu nome, tipo, descrição, ordem de 

apresentação e autor; permite a gestão de permissões de utilizadores por utilizador e por 

pasta, também sendo possível a replicação de permissões; e permite ainda a visualização 

da lista de ações pendentes por pastas, por utilizador ou gerais (conforme o perfil de 

permissões do utilizador).  

O quinto menu, “Módulos”, funciona como uma parametrização específica a cada 

organização, pelo que cada uma decidirá que módulos serão apresentados neste menu; 

de base, é disponibilizado o módulo “Estatísticas”. 

No sexto e último menu, “Sessão”, o utilizador tem acesso à sua informação e a 

algumas parametrizações apenas a nível da sua sessão: podem ser as suas próprias ações, 

o seu calendário, gerir entidades (a partir do IPContacts - sistema de gestão de 

entidades), ordenar e personalizar os campos que pretende que sejam visíveis na lista de 

documentos e de ações, criar marcadores próprios, entre outras parametrizações 

possíveis, podendo também visualizar o seu histórico no iPortalDoc e terminar a sessão.  

O iPortalDoc é, em suma, um sistema cuja aplicabilidade se estende a qualquer 

organização, com uma forte componente de adaptação e parametrização. Por este 

motivo, e pretendendo corresponder às questões de IS entre a AP, este projeto visa o 

enquadramento do mesmo nas ferramentas de IS. Nos próximos dois subcapítulos 

analisar-se-á a inclusão atual destas ferramentas no sistema para, no capítulo seguinte, 

visionar o iPortalDoc conforme os requisitos de IS. 
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3. Análise das características de 
interoperabilidade da plataforma iPortalDoc 
para aplicação na Administração Pública 
Portuguesa 

 

3.1. Implementação da MEF 

Considerando as necessidades da atualidade, algumas organizações públicas 

recorreram a pedidos de desenvolvimento do iPortalDoc para que se implementasse um 

Plano de Classificação em conformidade com a MEF: “funcional e hierárquico, com 

classes de 1º e de 2º nível importadas da MEF”, partindo do princípio que um “esquema 

de classificação é um instrumento estruturante para a gestão arquivística, integrado e 

articulado com os demais instrumentos existentes no organismo e na comunidade de 

aderentes à MEF”, sendo que também irá gerir a avaliação de informação para decisões 

sobre destino final, preservação e acesso. Além da importação dos 1º e 2º níveis, a 

hierarquia deverá desenvolver-se igualmente numa perspetiva funcional, até ao 3º nível, 

que representa processos de negócio desenvolvidos pela organização, e ao 4º nível, que 

especifica o 3º para possibilitar a diferenciação da avaliação nos casos justificáveis. 

(DGLAB 2013d, 7-10) 

Em 2014, iniciaram-se os desenvolvimentos e testes para a implementação da 

MEF, algo que foi identificado como prioridade na mesma altura pelas organizações 

públicas. Atualmente, tanto a MEF como a LC, que harmoniza os 3º níveis identificados 

pelas várias organizações e que ainda está em atualização, já são passíveis de ser 

utilizados para a classificação dos documentos no iPortalDoc.  

No iPortalDoc, a MEF (considerando também os 3º e 4º níveis) é implementada 

como um campo auxiliar, isto é, um campo de descrição dos documentos além dos que 

estão disponíveis de base no sistema. Estes campos auxiliares são parametrizáveis por 

organização, pelo que, no caso da MEF, permite ao cliente escolher que classes dos vários 

níveis pretende importar para o sistema. (Ilustração 16)  

Cada nível representa um campo auxiliar existente, uma vez que existe a 

possibilidade de criar dependências entre os campos auxiliares. Por exemplo, criando 

uma classe no campo auxiliar “MEF - Nível 1”, é possível identificá-la como classe 

superior a uma classe do campo auxiliar “MEF - Nível 2”, ou seja, é possível identificar a 

dependência de determinada instância a outra instância de uma classe que lhe seja 

sobrejacente, por exemplo “100.10 - Elaboração de diplomas jurídico-normativos e de 

normas técnicas” é dependente da classe “100 - Ordenamento Jurídico e Normativo” 

(Ilustração 17 e 18) 
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Ilustração 16 - Campo auxiliar “MEF - Nível 1” 

 
Ilustração 17 - Campo Auxiliar “MEF - Nível 2” 

 
Ilustração 18 - Campo Auxiliar “MEF - Nível 3” 

 

Após a criação dos campos auxiliares e da associação dos mesmos de forma 

hierárquica (uma vez que serão do tipo poplist inter-relacionadas), define-se no sistema 

se é um campo auxiliar ativo ou não, em que tipologias documentais é que a MEF será 
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um campo de introdução de metainformação, estabelecendo-se também a 

obrigatoriedade de preenchimento do campo por tipologia, permitindo ainda gerir as 

permissões de gestão e visualização. Após estas configurações e as demais que possam 

ser necessárias através do tipo de documento, macros, entre outras, fica então possível 

um documento ser classificado pela MEF. Uma vez que os campos auxiliares referentes 

aos níveis estão relacionados, ao definir o 1º nível, quando for selecionar o 2º, apenas 

irão aparecer ao utilizador as subclasses do 1º nível selecionado. Num exemplo 

específico, ao selecionar o 1º nível “100 - Ordenamento Jurídico e Normativo”, quando 

selecionar a poplist do 2º nível só me irão aparecer as subclasses 100.10 e as 100.20 como 

opções possíveis (Ilustrações 19, 20 e 21).  

 

 

 

 
Ilustração 19 - Seleção do 1º nível 

 

 

 
Ilustração 20 - Seleção do 2º Nível 
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Ilustração 21 - Seleção do 3º Nível 

Em suma, a nível da interface de utilização, a MEF apresenta-se em campos 

auxiliares de descrição dos documentos, e permite a classificação dos documentos em 

conformidade com as normas da MEF. Com a recolha de informação, tendo por base as 

entrevistas efetuadas a organização, relativa à utilização da MEF como sistema de 

classificação, depreende-se que existem ainda dificuldades na perceção e implementação 

da MEF. No capítulo 4, são abordadas as questões levantadas pelos entrevistados, uma 

vez que a ferramenta nem sempre corresponde às necessidades das organizações, 

principalmente pelo que a sua implementação implica. No mesmo capítulo, serão dadas 

sugestões para melhoria do sistema, uma vez que novos requisitos têm surgido no âmbito 

da MEF, como é exemplo, o projeto ASIA.  

 

3.2. Comparação do atual esquema de 
metainformação com o MIP 

Para a adequação do iPortalDoc às organizações que requerem a utilização do 

esquema de metainformação MIP, uma das etapas necessárias é verificar o que já existe 

por base no iPortalDoc. Aquando da introdução de um documento, o sistema apresenta 

um formulário (parametrizável de acordo com os requisitos do cliente) com 

determinados campos que o utilizador (ou mais que um em fases diferentes do processo) 

terá que preencher para descrever o documento. Esse formulário, para estar conforme 

ao MIP, precisa de apresentar os elementos que dele fazem parte. Este subcapítulo do 

projeto pretende estudar essa comparação: em que diferem, ou não, os dois esquemas de 

metainformação.  

A Tabela 2 é baseada no documento normativo MIP que apresenta a estrutura 

dos 17 elementos que formam o esquema, abordando a sua definição, o objetivo e notas 

de aplicação, se são campos obrigatórios e repetíveis e apresenta também exemplos de 

aplicação.  

A nível de parametrização do esquema de metainformação o iPortalDoc já 

permite: 

 Ao criar um tipo de documento, definir que campos (auxiliares ou não) 

serão obrigatórios; se for permitido, configurar o tipo de campo; e definir 

se existe um valor predefinido (Ilustração 22); 
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 Também na configuração de tipo de documento, existe a possibilidade de 

colocar um campo específico a preencher-se automaticamente ou não 

com informação presente noutro sistema ou aplicação (Ilustração 22);  

 Durante a configuração de uma macro, podem definir-se alguns campos 

de preenchimento automático, ou com sugestões de preenchimento. 

(Ilustração 23) 

 A configuração da visualização dos campos no momento em que se 

introduz um documento. Nesta fase, é apresentada a lista completa dos 

campos possíveis ativos (que existem por defeito ou foram criados 

posteriormente como campos auxiliares) e é possível selecionar os que 

forem necessários para a descrição, sendo também possível configurar a 

forma estética de visualização (localização e ordem de cada campo) e 

colocá-los parcialmente ocultos como campos adicionais, isto é, só 

surgem ao utilizador caso assim se pretenda. (Ilustração 24) 

Após a introdução dos documentos no iPortalDoc e descrição dos mesmos a 

metainformação fica disponível e os seus valores já são pesquisáveis. Os valores 

atribuídos a cada campo do documento ficam disponíveis de duas formas: nas listas de 

documentos, ao passar o cursor por cima do ícone +info (Ilustração 25); e no menu 

informativo do próprio documento (Ilustração 26). 

 

 

 

 

 
Ilustração 22 - Configuração de campos obrigatórios e de preenchimento automático por tipo de 

documento 
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Ilustração 23 - Configuração de campos pré-definidos pela criação de macros 

 

 

 

 

 
Ilustração 24 - Configuração da visualização de campos ativos 
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Ilustração 25 - Visualização dos valores de metainformação atribuídos a determinado documento: +Info 

(IPBRICK 2015a) 

 

 
Ilustração 26 - Visualização dos valores de metainformação atribuídos a determinado documento: 

informação específica de cada documento (IPBRICK 2015a) 

 

A seguinte tabela (Tabela 2) mostra os elementos do MIP em comparação com os 

elementos existentes no iPortalDoc por defeito. Os valores possíveis da coluna 

“Correspondência iPortalDoc” são os próprios campos correspondentes (com a mesma 

designação ou diferente), “N/A” (não aplicável, para o caso de elementos contentores do 

MIP, isto é, são definidos pelos seus subelementos) e “Não tem” (para os casos em que 

não há correspondência). Os campos correspondentes que estiverem entre parêntesis 

significa que não há uma correspondência direta mas há uma equivalência, ou então que 

não são apresentados como campos de metainformação. A terceira coluna aborda apenas 

a obrigatoriedade ou não do campo, conforme o documento oficial do MIP, uma vez que 

estes valores terão influência na prioridade de implementação do MIP no iPortalDoc e 

na forma de visualização de campos de metainformação. As linhas que estão sombreadas 
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a cinzento, são os elementos principais do MIP que podem ter valores, mas que na sua 

maioria serão apenas “elementos contentores”.  

 

Tabela 2 - Comparação entre o esquema MIP e o esquema de metainformação do iPortalDoc 

MIP Correspondência 
iPortalDoc 

Obrigatoriedade 

1 – Título Título Obrigatório se aplicável 

1.1 - Título Alternativo Não tem Facultativo 

1.2 - Título Atribuído Não tem Obrigatório se aplicável 

2 – Identificador N/A Obrigatório 

2.1 - Tipo de identificador Não tem Obrigatório 

2.2 - Identificador de recurso Código Obrigatório 

2.3 - Código de Classificação MEF Obrigatório 

2.4 – Versão Edição Facultativo 

3 – Produtor N/A Obrigatório 

3.1 – Sector Não tem Facultativo 

3.2 - ID do Produtor Não tem Obrigatório se aplicável 

3.3 - Designação do produtor Não tem Obrigatório 

3.4 – Tipo Não tem Facultativo 

4 – Assunto (Sumário) Obrigatório se aplicável 

5 – Descrição Descrição Facultativo 

5.1 – Idioma Não tem Obrigatório 

5.2 – Descritores Assunto Facultativo 

6 – Editor N/A Facultativo 

6.1 - ID do Editor Não tem Obrigatório se aplicável 

6.2 - Designação do Editor Não tem Facultativo 

6.3 – Tipo Não tem Facultativo 

7 – Colaborador N/A Facultativo 

7.1 – Sector Não tem Facultativo 

7.2 - ID do Colaborador Não tem Obrigatório se aplicável 

7.3 - Designação do colaborador 
(Autor 
Original/Autor/Dono) Facultativo 

7.4 – Tipo Não tem Facultativo 

8 – Data N/A Obrigatório 

8.1 - Data/Hora de criação Elaborado em Obrigatório se aplicável 

8.2 - Data/Hora de registo Data Obrigatório 

8.3 - Data/Hora de aquisição Não tem Obrigatório se aplicável 

8.4 - Data/Hora de disponibilidade Não tem Obrigatório se aplicável 

8.5 - Data/Hora de abertura Não tem Obrigatório se aplicável 

8.6 - Data/Hora de encerramento Não tem Obrigatório se aplicável 

9 - Tipo de Recurso (Tipo de Documento) Obrigatório 

10 – Formato N/A Obrigatório 

10.1 - Formato de dados (Ficheiro) Obrigatório 

10.2 – Dimensão (Ficheiro) Facultativo 

10.3 – Suporte Não tem Facultativo 

11 – Relação N/A Obrigatório se aplicável 

11.1 - Identificador de recurso 
relacionado 

(Documentos 
associados) Obrigatório 

11.2 - Tipo de relação N/A Obrigatório se aplicável 

11.2.1 - Tem versão de (Edições) Facultativo 
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11.2.2 - é versão de (Edições) Facultativo 

11.2.3 - tem parte de Não tem Facultativo 

11.2.4 - é parte de Não tem Facultativo 

11.2.5 - é formato de Não tem Facultativo 

11.2.6 - é referenciado por Não tem Facultativo 

11.2.7 – referencia Não tem Facultativo 

11.2.8 - é substituído por Não tem Facultativo 

11.2.9 – substitui Não tem Facultativo 

11.2.10 - é requerido por Não tem Facultativo 

11.2.11 – requer Não tem Facultativo 

11.3 - Descrição da relação Não tem Obrigatório se aplicável 

12 – Cobertura N/A Facultativo 

12.1 – Espacial Não tem Facultativo 

12.2 – Temporal Não tem Facultativo 

13 – Acessibilidade N/A Obrigatório 

13.1 - Classificação de Segurança Não tem Obrigatório 

13.2 - Estatuto de Utilização Não tem Obrigatório se aplicável 

13.3 - Condições de publicação Não tem Obrigatório se aplicável 

13.4 – Encriptação Não tem Obrigatório se aplicável 

13.5 - Autenticação de assinatura 
eletrónica 

(Assinatura 
certificada digital/ 
CC) Obrigatório se aplicável 

13.6 - Permissões de acesso de grupo (Permissões) Facultativo 

13.7 - Lista de circulação 
(Esquema 
Cronológico) Facultativo 

13.8 – Copyright Não tem Facultativo 

14 – Destinatário N/A 
Obrigatório se 
aplicável. 

14.1 – Sector Não tem Obrigatório se aplicável 

14.2 - ID do Destinatário Não tem Obrigatório se aplicável 

14.3 - Designação do destinatário Não tem Obrigatório se aplicável 

14.4 – Tipo Não tem Facultativo 

15 - Disponibilidade N/A Facultativo 

15.1 - Custo/preço Não tem Facultativo 

15.2 – Localização Localização Física Facultativo 

16 – Avaliação N/A Obrigatório se aplicável 

16.1 - Prazo de Conservação 

(Arquivar/Mover/Re
mover) por tipo de 
documento) Obrigatório se aplicável 

16.2 - Destino Final 

(Arquivar/Mover/Re
mover) por tipo de 
documento) Obrigatório se aplicável 

17 – Agregação Não tem Facultativo 
 

Como se pode observar na tabela, existem campos de metainformação do MIP 

que já existem no iPortalDoc (no total de 9 elementos), mesmo que com outras 

nomenclaturas; campos que terão de ser repensados para estar de acordo com as 

soluções possíveis que permitam a conformidade (13 elementos); e campos que terão de 

se criar de raiz (42 elementos). No próximo capítulo, apoiadas pelo Documento de Visão 

de Sistema, serão sugeridas alterações necessárias quanto à criação e alteração dos 

campos, automatização e visualização.  
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4. Especificação e roadmap das 
características de interoperabilidade 
semântica da plataforma iPortalDoc 

Neste capítulo são definidas as linhas gerais e requisitos específicos para a 

adequação e conformidade do iPortalDoc às ferramentas de IS entre a AP, sustentados 

também pela análise dos dados recolhidos.  

Deste modo, primeiro serão apresentadas as conclusões retiradas das entrevistas, 

em que os entrevistados referem o seu contexto a nível da gestão documental e de arquivo 

e as suas necessidades e podem colocar ainda dúvidas, críticas e sugestões no âmbito das 

ferramentas MEF e MIP para a IS entre a AP.  Seguidamente, serão identificadas as 

funcionalidades chave que o iPortalDoc terá de possuir para responder a essas 

necessidades, sendo que as primeiras serão divididas entre as funcionalidades relativas 

à implementação do MIP e funcionalidades de utilização (automatismos, interface, entre 

outras). 

 

4.1. Análise de Dados 

Na recolha de dados para a elaboração da visão do sistema foram entrevistadas 6 

organizações da AP de sectores diferentes. Nessas entrevistas procurou-se recolher 

informação a três níveis (ver a estrutura da entrevista em Anexo 2):  

1. Situação atual da gestão documental/arquivo: neste conjunto de questões 

observou-se que tipos de estratégias de gestão documental, caso haja, 

como são aplicadas, se utilizam ou não um sistema de gestão documental; 

se partilham, com frequência e em grande volume, documentação entre 

outras organizações da AP; e se julgam relevante que haja ferramentas 

que ampliem a IS entre as organizações da AP; 

2. Adesão a programas de interoperabilidade: neste conjunto foi percetível 

se as organizações são aderentes a programas para a AP, nomeadamente, 

de IS; se são aderentes ao PAEIS, uma vez que este é o programa 

específico que promove a utilização da MEF e do MIP; e se tem 

conhecimento do regulamento do mesmo, uma vez que este obriga à 

utilização das duas ferramentas num determinado intervalo de tempo; 

3. Utilização da MEF e do MIP: nesta fase foram elaboradas duas 

versões  com cenários diferentes - um para organizações que estivessem 

envolvidas ou mesmo utilizassem as ferramentas e outro para 

organizações que não utilizassem nem estivessem envolvidas com a 

ferramenta; no entanto, e tendo em consideração prévia que pudesse 

haver organizações que não utilizassem o MIP mas tivessem o 

conhecimento sobre este, houve algumas entrevistas em que as perguntas 

recaíram sobre as duas versões; 
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a. Para as organizações que estivessem envolvidas com as 

ferramentas foi perguntado se utilizam a MEF e o MIP ou se o 

pretendem fazer; se sim, como as põem em prática; de que forma 

partilham a informação entre organizações; e foi pedida também 

uma crítica geral ou específica da MEF e mais concretamente do 

MIP; 

b. Para as organizações que estivessem envolvidas com as 

ferramentas foi criado um cenário de utilização das ferramentas: 

tentar perceber a vantagem da aplicação das mesmas no contexto 

da organização; se ponderaria implementar essas ferramentas; 

qual é o esquema de metainformação utilizado atualmente e quais 

são as bases conceptuais do mesmo; e que características-chave 

deve um esquema de metainformação ter por forma a ampliar a IS 

e que, simultaneamente, responda às necessidades de cada 

organização.  

As entrevistas, anónimas, estão disponíveis integralmente nos Anexos 3, 4, 5, 6, 

7 e 8, sendo as organizações identificadas com letras (da letra A à letra F). Destas 

entrevistas foi possível retirar informação bastante relevante para este projeto, uma vez 

que  os entrevistados foram bastante críticos e sugestivos com melhorias e formas de 

aplicação da MEF e MIP. Por forma a facilitar a compreensão, esta informação está 

organizada por tópicos em tabela (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Análise das entrevistas e respetivas conclusões por tópicos 

Tópico Recolha de Informação 

SGD - A utilização de um sistema de gestão documental é algo 

que é bastante comum nas organizações entrevistadas. 

Apenas duas das organizações referiram que tem métodos 

diferentes: uma delas utiliza um sistema de arquivo 

específico (Org. E) e outra ainda não utiliza um sistema de 

gestão documental, mas sim um ficheiro Excel para 

controlo da documentação (Org. D);  

- As Organizações A e B utilizam o mesmo SGD; 

- A Organização D que referiu não usar um sistema de 

gestão documental afirma que está no processo de 

aquisição de um, uma vez que valoriza também a gestão de 

processos que um SGD pode fornecer (e o registo de todas 

as alterações e correções) e a possibilidade e manter o valor 

probatório da informação; 

- Algumas organizações também referiram que utilizam os 

SGD integrados com outros sistemas e aplicações ou 

outras entidades (Org. A e C); relativamente à integração, 
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houve uma organização (Org. A) que referiu que quando 

adquiriram determinado SGD houve alguns problemas ao 

nível da migração de determinados elementos; 

- A Organização C e D revelam que existe uma necessidade 

urgente de integração de sistemas e bases dados, uma vez 

que simplificaria bastante a atividade das mesmas;  

- A Organização C referiu que está em vias de 

implementação de um novo sistema documental validado 

pela MoReq 2010; 

- Os SGD são usados para qualquer tipologia documental 

que passe pela organização, sendo o centro, a 

documentação de arquivo, isto é, decorrente da atividade 

daquela organização.  

- Uma das organizações, a F, utiliza especificamente o 

iPortalDoc.  

 

Conclusão: o facto de todas as organizações utilizarem ou 

estarem em vias de utilização de um SGD revela que existe 

consciência por parte das mesmas de que a GD é 

importante e potencia os resultados de uma organização.  

Estratégia de GD - Neste ponto, as respostas diferem, sendo que umas 

organizações afirmam não ter uma política de gestão 

documenta ou de arquivo formalmente definidas, outras 

referem que têm ou estão em vias de implementação de 

uma estratégia; 

- A GD na Organização A não é formalmente definida e a 

nível físico a circulação, gestão e arquivo de documentação 

em papel é feita ah hoc por departamento. 

 

Conclusão: uma vez que algumas organizações admitem 

não ter uma estratégia de GD definida mas utilizam um 

SGD, é percetível alguma incoerência. A utilização de um 

SGD sem uma estratégia de base poderá ter consequências 

negativas para a organização. 

Quem descreve e 

classifica 

documentos? 

- Algumas organizações referiram quem são os 

responsáveis pela descrição e classificação de documento: 

em algumas serão quem abre o processo documental ou 

quem cria o registo documental no sistema; noutros casos, 

a descrição é feita a um primeiro nível por quem regista a 
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informação, e a um segundo nível por outro colaborador 

com maior responsabilidade.  

 

Conclusão: pelo que se deu a entender nas entrevistas, 

são várias as pessoas que poderão descrever e classificar 

um documento, possivelmente através de uma hierarquia 

de permissões, pelo que poderá ser necessária dar uma 

formação extra para a coerência e conformidade na GD.  

Volume e partilha de 

documentação 

- A maioria das organizações referiu que detém de um 

grande volume de informação (tanto a nível digital como 

em papel); 

- A nível da documentação em papel, as organizações D e 

E têm como objetivo desmaterializar toda a 

documentação;  

- Algumas organizações referem que grande parte dessa 

documentação terá de ser partilhada com outras 

organizações e que grande parte dessas organizações 

fazem parte da AP, como é o caso da Organização A; 

- A Organização C referiu que a maior parte da informação 

que é partilhada com outras entidades é obrigatória, pelo 

que deveria haver mais facilidade de partilha, sendo que 

devem ser também desenvolvidos protocolos de 

comunicação que permitam o mapeamento de 

metainformação; esta organização reflete também que 

para a partilha automática é necessário que haja mais que 

uma parte interessada. A Organização B também referiu 

que uma das aplicações para a AP para a qual tem de 

passar informação, tem de ser feita manualmente; 

- Apenas a Organização E revelou que não sente 

necessidade e partilha com outras organizações, mas que a 

realidade que se aplica é a nível da partilha de 

documentação dentro da organização. 

 

Conclusão: atendendo que a maioria partilha 

diariamente informação com outras organizações, e em 

conformidade também com a opinião dada pelos 

entrevistados, a implementação de ferramentas que 

auxiliem e simplifiquem essas tarefas, como protocolos de 

comunicação, será muito relevante no contexto da AP.  
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PAEIS - Três das seis organizações são aderentes ao programa, 

sendo que estas têm conhecimento do regulamento 

(implementação obrigatória da MEF e do MIP) 

- A Organização E não é aderente, nem tinha conhecimento 

do mesmo, apesar de estarem presentes em várias reuniões 

da MEF e o Projeto ASIA (do qual fizeram parte no seu 

desenvolvimento); 

- A Organização C não é aderente mas é membro 

observador no que diz respeito à MEF; 

- A Organização D tem o processo de adesão pendente até 

a organização pensar ser possível ter as ferramentas 

implementadas nos prazos exigidos; 

 

Conclusão: nem todas as organizações abordadas têm 

conhecimento da existência deste programa, o que levanta 

a questão de que a IS poderá estar em causa; no entanto, 

maior parte dos aderentes estão a par das ferramentas 

propostas (sendo que apenas uma não tem conhecimento 

do MIP) 

Utilização da MEF - Maior parte das organizações utiliza ou pretende utilizar 

a MEF e está em fase de estudo do Projeto ASIA; 

- Algumas organizações utilizam a MEF a nível do processo 

(tendo também em consideração o conceito de agregação 

de documentos) e não a nível do documento (Organizações 

B e C); as Organizações B e E prevê uma utilização da MEF 

a nível do documento quando a ferramenta estiver 

estabilizada; 

- A Organização D, uma vez que está  a elaborar o seu plano 

de classificação conforme a MEF e ainda não dispõe um 

SGD, tem com objetivo implementar a MEF primeiro em 

documentação em papel; 

 

Conclusão: nota-se grande interesse por parte das 

organizações implementarem a MEF e, atualmente, a 

aplicação também do Projeto ASIA; 

Utilização do MIP - Nenhuma das organizações entrevistadas implementou 

ou está a implementar o MIP; 

- As organizações A e D referem que a implementação do 

MIP só será considerada após a aplicação da MEF; no 

entanto, a Organização A considera a implementação do 
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MIP urgente, uma vez que está prevista a integração de 

sistemas da AP (sendo que a Organização D questiona se 

isso será brevemente ou não), a mesma organização pensa 

que a implementação do MIP terá um grande impacto; 

- A Organização C não tem intenções de utilizar o MIP, 

uma vez que irá utilizar o esquema de metainformação do 

novo SGD que irão ter brevemente, no entanto, ao analisar 

o MIP reparou que no novo esquema estarão presentes 

quase todos, ou mesmo todos, os elementos obrigatórios; 

- Para a Organização D a aplicação do MIP só fará sentido 

se as organizações tiverem SGD; só se procederá à 

aplicação do MIP se houver mais organizações com esse 

interesse;  

- A Organização E não tinha conhecimento da existência 

da ferramenta; só no caso de obrigatório é que se tomariam 

medidas urgentes, a não ser que, na opinião do 

entrevistado, ao ser estudado e testado se se verificasse 

aplicabilidade à organização, a partir de questionários 

internos para perceber as necessidades; no entanto, a 

atualização do sistema utilizado não é fácil;  

- A Organização F, apesar de ter conhecimento da 

existência do MIP não considerava a sua aplicação, uma 

vez que também dá prioridade à MEF e ao Projeto ASIA; 

 

Conclusão: é notório o desinteresse por parte das 

organizações em implementar o MIP, pelo menos para já; 

estão, neste momento, mais focados na MEF e no Projeto 

ASIA. Esta situação pode ser justificada pelo facto de o 

MIP incluir a MEF no seu esquema e também por algumas 

organizações julgarem que o MIP deverá ser pensado pelas 

áreas e departamentos de informática; no entanto, a 

maioria julga que será vantajoso ter uma ferramenta que 

amplie a IS e auxilie na questão da partilha de informação; 

outra questão será a que de algumas organizações só 

colocarão em questão a utilização do MIP se outras 

organizações mostrarem também esse interesse. 

Esquema de 

metainformação 

atual 

- As organizações, uma vez que não utilizam o MIP, pelo 

menos formalmente (dado que em alguns casos a 

documentação foi passada para departamentos de 

informática e sistemas de informação e não se sabe ao 

certo se já há algum tipo de conformidade com o esquema), 
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utilizam os próprios esquemas criados internamente ou os 

esquemas propostos dos sistemas que usam;  

- Algumas organizações, como por exemplo a C, referiram 

que o seu esquema na base pode já estar conforme o MIP, 

contudo as nomenclaturas dos campos pode ser diferentes; 

- A Organização C referiu que para a elaboração do seu 

esquema foram consideradas as normas NISO Z39, 

PREMIS, Dublin Core, METS e ISAD (G); Esta organização 

diferencia a metainformação descritiva da 

metainformação de técnica e de preservação, sendo 

recolhidas de diferentes formas. No que diz respeito à 

metainformação descritiva (como título e assunto), não 

utilizam as mesmas designações que o MIP, o que 

implicaria um mapeamento entre os dois esquemas; 

- A Organização D definiu o seu esquema consoante as 

necessidades: número de identificação do documento, 

data de entrada e data de criação do documento, quem 

criou, o assunto, a quem se dirige, campo onde registam o 

processo do documento e um campo de observações; irão 

agora introduzir um novo campo relativo à MEF; 

 

Conclusão: novamente se verifica a assunção de que o 

MIP é algo demasiado técnico para ser pensado sem ser 

pela informática e gestão de sistema; a utilização de 

múltiplos esquemas de metainformação diferentes 

(mesmo que conformes a outras normas internacionais) 

serão uma barreira à IS ou então implicaram outras formas 

de integração, como por exemplo o mapeamento de 

metainformação para a partilha de informação entre 

organizações; 

Críticas MEF - Algumas organizações referem que todas as atualizações 

e modificações que têm sido feitas à MEF atrasam a sua 

implementação fixa;  

- A Organização D referiu que a MEF permitiu que se 

percebesse a grande quantidade de processos repetidos 

que existe na AP; 

- A Organização D ainda critica que a MEF tem algumas 

questões a ser revistas, uma vez que nem tudo está 

centralizado na classe que lhe está atribuída, dando o 

exemplo da classe 250 e da 750, que as classes estão 

incompletas e que cada organização deveria poder 



 

75 
 

adicionar novos processos; também admite que se cada 

organização criasse os seus próprios processos 

independentemente, e uma vez que a MEF é demasiado 

pormenorizada, isso causaria muita confusão; 

- A Organização D também critica o facto e o número de 

pessoas envolvidas na criação e atualização da MEF não 

ser suficiente, nem de todos os contextos necessários; 

- A Organização F repara que a MEF poderá ser 

implementada a nível do documento, no entanto e 

preferencialmente, deveria ser valorizada a noção 

processual, e para tal deve classificar-se ao nível do 

processo e não ao nível do documento; esta organização 

que quem abre um processo é que deverá classificar o 

processo. 

 

Conclusão: as organizações, apesar de entenderem as 

vantagens que decorrem da utilização da MEF, como o 

facto de se perceber a redundância na AP, fazem algumas 

críticas negativas: as constantes atualizações não dão 

estabilidade à ferramenta, não há concordância com os 

produtores das ferramentas sobre o que deverá estar 

dentro de cada classe, que pode  pelo pormenor (o que terá 

influência na falta de formação existente). A maioria das 

organizações aplica ou aplicará a MEF sob a lógica 

processual. 

Críticas MIP - A primeira crítica que é comum à maioria das 

organizações é que o MIP é algo que deve ser 

implementado por parte da gestão de sistemas e 

aplicações, ou departamentos de informática, uma vez que 

pensam que se relaciona mais com o seu âmbito de 

conhecimento; 

- Também para a maioria das organizações, o MIP e o 

documento que o descreve são de difícil compreensão; 

- A nível de resistência à mudança, a Organização A julga 

que esta não existirá desde que haja boa formação; pelo 

contrário, a Organização D julga que poderá haver 

resistência, uma vez que a adesão a este tipo de 

ferramentas implica uma mudança na forma de trabalho; 

para esta organização uma resolução deste problema 

poderá passar pela elaboração de casos de estudo de 

sucesso.  
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- A Organização B criticou o MIP convictamente em 

algumas questões em determinados campos do MIP (como 

a autoria e registo do documento; datas;), a exaustividade, 

complexidade, redundância e pouca clareza do esquema; 

para esta organização o MIP tem de ser atualizado e 

simplificado; 

- A Organização C referiu que o MIP agrupa vários tipos de 

metainformação com destinos diferentes, nomeadamente, 

a descritiva, a técnica, a de preservação e a estrutural; a 

organização entrevistada pensa que isto poderá ser errado 

uma vez que nem tudo se aplica ao documento, mas sim ao 

seu objeto digital; 

- A Organização C refere que o MIP é dificilmente 

interpretável, pouco consistente e inadequado às 

necessidades da organização por ser muito teórico; no 

entanto, será uma boa base para as organizações que não 

tenham um esquema de metainformação definido; 

- A Organização D, em concordância com as restantes 

organizações, critica que o documento é demasiado 

teórico, é redundante e não se percebe a vantagem da 

aplicabilidade do mesmo na prática.  

- Para a Organização F o MIP é negativamente criticado 

por não ser inequívoco, criando dúvidas da aplicação de 

determinados campos, por não haver esforço na sua 

atualização nem da perceção da sua aplicabilidade, e que 

por isso ainda será uma ferramenta alvo de muita reflexão; 

o entrevistado referiu que também se deverá pensar nesta 

ferramenta do ponto de vista processual e do ponto de vista 

do documento, criando o princípio da hereditariedade 

automática de elementos.  

- No entanto, para algumas organizações, como é o caso da 

Organização F, o MIP será vantajoso, apesar das falhas da 

ferramenta, uma vez que não deixa de ser uma norma e que 

pode ser um fator decisivo para uma organização quando 

tiver de escolher a aquisição de um sistema. 

 

Conclusão: são várias as críticas negativas feitas ao MIP, 

e a maioria são comuns às organizações; a exaustividade, a 

redundância a pouca clareza e a falta de compreensão 

sobre as vantagens de aplicação são algumas das questões 

mais criticadas. Além da crítica do próprio esquema, o 

documento normativo que explicita o MIP também é 
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bastante criticado negativamente por ser demasiado 

teórico e pouco esclarecedor. No entanto, a aplicação do 

MIP continua a ser considerada por algumas organizações.  

Críticas gerais - A primeira questão que a maioria, senão mesmo a 

totalidade das organizações refere é que existe uma grande 

necessidade de formação, principalmente a nível da 

aplicação do MIP, e a nível da MEF para consolidação; essa 

falta de formação teve impacto na Organização B, uma vez 

que suspendeu a implementação do MIP por haver 

dúvidas, fundamentando que é melhor não utilizar do que 

utilizar incorretamente; a melhoria dos documentos 

normativos também é referenciada tornando-os mais 

simples, salvaguardando, segundo a Organização D, as 

questões técnicas de forma a não se tornarem incompletos 

ou incorretos;  

- Por outro lado, a maioria das organizações concorda que 

um esquema de metainformação comum a toda a AP será 

vantajosa e imprescindível aquando da integração de 

sistemas prevista; 

- Para as Organizações C e F, deveria ter havido um maior 

esforço em perceber como as ferramentas se aplicam ao 

nível de processo e ao nível de documento; 

- A Organização C reflete sobre o tempo de adaptação e o 

investimento necessários para a implementação destas 

ferramentas; esta organização sugere que se criem projetos 

entre organizações do mesmo sector e contexto de maneira 

a criar formas de partilha de conhecimento; 

- As Organizações C e E criticam que a questão da 

preservação digital não está a ser considerada;  

- A Organização D reflete também sobre como será levada 

a cabo esta questão da IS, uma vez que os objetivos serão a 

simplificação administrativa e a eliminação da repetição 

de informação em várias organizações, o que implica que 

apenas uma entidade guardará determinado documento - 

nomeadamente quem tem responsabilidade sob o 

documento que pode não ser necessariamente quem o 

produz (tal com o paradigma tradicional dita) -, algo que o 

entrevisto se questiona é de que forma é que as outras 

entidades envolvidas terão acesso a essa documentação. 

- As Organizações D e E referem como a normalização de 

arquivos fica dificultada pelo tipo de serviço que são, tendo 
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em conta que diferem bastante quanto à abrangência, 

idade, tipo de informação que detêm, entre outas 

diferenças. 

- A Organização D refere que, para a elaboração destas 

ferramentas, deverá haver representantes de todos os 

sectores e tipo de organização; a mesma organização 

também reflete que apesar de a implementação poder estar 

dependente do desenvolvimento dos sistemas, quem irá 

utilizar não serão as mesmas pessoas, o que reforça a ideia 

acima apresentada sobre a formação; 

- A Organização E refere que, no seu caso, a aplicação 

destas ferramentas será sempre numa abordagem 

prospetiva e não retrospetiva;  

- Também na perspetiva da Organização E é necessário ter 

em consideração a simplificação dos procedimentos, e não 

o contrário, sendo que os projetos também devem 

suficientemente gerais para a totalidade das organizações 

e implementados num curto intervalo de tempo; o que o 

entrevistado reflete é que normalmente estas ferramentas 

são elaboradas e depois é que se testa a sua aplicabilidade, 

quando deveria ser o oposto; algo que se deverá ter 

em  consideração é que haverá sempre campos específicos 

para cada organização, atendendo que não deveria haver 

restrições e obrigações do preenchimento de campos que 

não façam sentido no contexto da organização em questão.  

- Segundo a Organização F: a MEF exige um maior 

conhecimento por parte do utilizador do que o MIP, com 

questões relacionadas, p.e., com a construção do plano de 

classificação; ao utilizador que comprar a aplicação só será 

interessante saber se a aplicação está conforme o MIP ou 

não;  

- Para o entrevistado da Organização F, as normas de 

catalogação são muito mais inequívocas a nível de 

bibliotecas do que a nível de arquivos; também para esta 

organização a MEF não é um instrumento de recuperação 

de informação, mas, e apesar de também poder ser usado 

como tal, o objetivo principal está na esfera da avaliação de 

informação (tendo em consideração o ASIA aplicado a 

cada nível) e da construção de um plano de classificação;  

- A Organização F pensa que inicialmente estas 

ferramentas devem ser aplicadas ao processo e só depois 

ao documento, salvaguardando o facto de poder não haver 
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recursos para descrever e classificar documento a 

documento, dada a quantidade considerável de 

informação de entra no sistema diariamente; 

 

Conclusão: as críticas feitas às duas ferramentas e aos 

projetos que as criaram são variadas, tal como as sugestões 

dadas pelas organizações. Primeiro, o grande foco estará 

voltado para a necessidade que sentem em ter e dar 

formação específica aos utilizadores das ferramentas; 

também os documentos normativos deverão ser 

atualizados e explicados de forma mais clara, sendo a sua 

compreensão inequívoca; apesar de admitirem as 

vantagens que estas ferramentas terão a nível da IS, não 

pode se pode desvalorizar o tempo e investimento que será 

necessário para a aplicação das ferramentas correta e 

completamente, as questões como a preservação digital 

que devem ser melhor exploradas, a diversidade muito 

significativas das organizações e que o objetivo principal 

será simplificar e não o contrário.  

O esquema de 

metainformação 

ideal para a IS entre 

a AP 

- No conjunto das características chave que um esquema 

de metainformação para ampliar a IS entre a AP as 

organizações deverá ter, as organizações referiram as 

seguintes: a facilidade na aplicabilidade; linguagem 

percetível “sem descurar a parte tecnológica”; simples e 

claro; inequívoco; congruente e coerente; 

- A Organização A refere que os elementos principais a 

considerar são: nº de identificação; autor/criador; 

assunto; associações do documento com outros; MEF; 

datas; registo do processo do documento, ou seja, devem 

estar registadas todas as alterações, etapas, pessoas por 

quem o documento passou, e essa informação deve ser 

enviada durante a partilha do documento; descrição do 

tipo de registo do documento (se é um documento interno, 

de entrada ou de saída) e da tipologia documental (se é um 

requerimento, mapa, etc.).; esta organização também 

refere que o esquema até pode ser complexo mas que essa 

complexidade deve estar escondida do utilizadores; 

- A Organização B refere que devem estar identificados os 

documentos que são internos e os documentos que podem 

ou devem ser partilhados com outros organismos; 
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- A Organização F coloca o foco na clareza e não na 

dimensão, isto é, o esquema pode ser vasto e extenso desde 

que se perceba corretamente que a definição, objetivos e 

aplicabilidade de cada elemento; esta organização também 

defende que este esquema deve abranger todas as 

possibilidades no universo de todas as organizações. 

 

Conclusão: as organizações enumeraram algumas 

características-chave de um esquema que se aplique à sua 

realidade; algumas dessas características estão presentes 

no MIP, no entanto, este continua em desvantagem: é 

complexo, incompleto e os seus elementos são pouco 

claros; uma das caraterísticas em falta, p.e., é a 

identificação do tipo de registo do documento, algo que foi 

valorizado por algumas organizações.  

 

Ao analisar a inclusão destas questões de IS nas organizações e todas as críticas 

positivas e negativas que estas referiram relativamente às ferramentas MEF e MIP, é 

possível concluir que há dois pontos de vista a ser considerados: por um lado, as 

organizações conseguem ver as vantagens que estas ferramentas podem trazer para a AP, 

para a prossecução dos seus objetivos e para a melhoria dos serviços prestados; por outro 

lado, conseguem identificar problemas e falhas nas ferramentas, na sua aplicação e nos 

documentos normativos que poderão impedir retirar essas vantagens. Esta última visão 

acaba por deixar as organizações reticentes quanto à implementação, principalmente do 

MIP, porque pensam que não está adequado às suas necessidades.  

Por fim, conclui-se também que é urgente uma revisão dos documentos 

normativos, bem como das ferramentas, mais concretamente o MIP, para que as 

organizações consigam mais facilmente considerar a sua aplicação. Algo que será 

importante referir e explicitar o melhor possível será o âmbito de aplicação do MIP, uma 

vez que as organizações têm dificuldade em compreender como e onde aplicarão o 

esquema de metainformação. 

Uma das ideias cruciais referida numa das entrevistas é que a IS só se poderá 

concretizar se todas as partes que se pretendem interoperar estiverem disponíveis e 

compenetradas em implementar e seguir o conjunto de regras estipulado. Se não houver 

esse interesse de todas as partes/entidades, nunca será possível interoperar 

semanticamente. 

 

4.2. Evolução do iPortalDoc para responder às 
necessidades de IS na AP 

Neste subcapítulo pretende-se criar uma visão do iPortalDoc dotado das 

ferramentas de IS, nomeadamente, do MIP. Para tal, foram definidos requisitos que o 
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sistema deve responder para conseguir a conformidade exigida. As funcionalidades, 

novas ou reaproveitadas, estão divididas por dois tipos:  

 As primeiras funcionalidades têm que ver com a criação do esquema de 

metainformação, em que cada elemento e subelemento será analisado 

individualmente e como deverá ou poderá ser integrado no esquema de 

metainformação do iPortalDoc (tendo como base a Tabela 2);  

 As segundas funcionalidades estão relacionadas com a usabilidade do 

esquema, uma vez que é possível automatizar e simplificar a interface de 

utilização. 

 

4.2.1 Visão do esquema de metainformação do iPortalDoc 
conforme com o MIP 

Para a elaboração desta parte do projeto, e também consoante o que se concluiu 

anteriormente em relação ao baixo entendimento que há sobre o documento normativo 

do MIP, esteve em consideração a análise do mesmo e o contributo que as organizações 

prestaram através das entrevistas.  

A informação presente na Tabela 4 é o que deverá ser considerado para a 

adequação do esquema de metainformação do iPortalDoc. Esta sugestão de aplicação 

poderá ser alterada na sua fase de desenvolvimento, uma vez que poderão surgir 

impossibilidades técnicas. Esta sugestão foi elaborada numa abordagem prática de 

implementação. Os elementos sombreados a cor-de-rosa são obrigatórios, os 

elementos sombreados a azul são os obrigatórios se aplicável e os elementos a branco 

não são obrigatórios. A terceira coluna (“P”) define a prioridade de cada elemento a 

ser desenvolvido ou mapeado numa escala de 1 a 3 (1 - Prioridade Máxima; 2 - Prioridade 

Média; 3 - Prioridade Baixa).  

 

Tabela 4 - Esquema de metainformação do iPortalDoc em conformidade com o esquema MIP 

MIP Correspondência iPortalDoc P 

1 - Título 

Este elemento deve ser diretamente mapeado para o campo 

“Título” do iPortalDoc. No entanto, em casos específicos, que 

podem ser definidos, p. e.,  por tipo de documento, deverá 

aparecer uma opção de transformar este elemento em “Título 

Atribuído”. Se esta funcionalidade não for possível, então 

deverão aparecer os campos “Título” e “Título Atribuído”, 

sendo que apenas um deles deverá ser de inserção 

obrigatória. 1 

1.1 - Título 

Alternativo 

Este elemento não existe, pelo que deverá ser criado como um 

campo com o nome “Título Alternativo” e deverá surgir 

apenas como campo adicional. 3 

1.2 - Título 

Atribuído 

Este campo só deverá ser usado em casos específicos, no caso 

de não haver um título formal (representado pelo campo 2 
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“Título”). No caso da sua utilização, deverá ser identificado 

como “Título Atribuído”. 

2 - Identificador N/A  

2.1 - Tipo de 

identificador 

Partindo do princípio que o subelemento 2.2 será o Código 

atribuído automaticamente ao documento pelo iPortalDoc, 

então o “Tipo de identificador” terá sempre o valor, p.e., 

“Código do sistema iPortalDoc”; por este motivo, este campo 

deverá ser pré-definido e não será necessário surgir ao 

utilizador aquando da descrição do documento. 1 

2.2 - Identificador 

de recurso 

Este elemento deverá ser mapeado para o campo “Código” já 

existente no iPortalDoc. 1 

2.3 - Código de 

Classificação 

Este código de classificação deverá corresponder ao código do 

nível mais específico que for classificado pela MEF, isto é, se 

o documento estiver classificado até ao 3º nível, então será 

esse código que deverá ser mapeado para este campo. No 

entanto, poderão ser mapeados todos os códigos atribuídos 

do 1º ao último nível identificado. Ex: 150 – Planeamento e 

gestão estratégica > 150.10 – Definição e avaliação de 

políticas. 1 

2.4 - Versão 

Este subelemento deverá ser mapeado para o campo 

“Edição” já existente no iPortalDoc. A alteração do nome do 

campo para “Versão” é sugerida, mas também é facultativa, 

uma vez que o nome atual é percetível.  1 

3 - Produtor N/A  

3.1 - Sector 

Este campo deverá ser criado de raiz com o nome “Sector do 

Produtor” ou “Sector do Autor”, sendo que a sua 

informação deve ser preenchida automaticamente quando se 

inserir uma entidade como produtora/autora do documento. 

Não existindo essa informação no IPContacts, deverá ser 

criado esse campo para definir cada entidade. Se for uma 

entidade previamente identificada no iPortalDoc, deverá 

surgir automaticamente o sector a que essa entidade 

pertence. Ex: Sector Privado; Administração Local.  3 

3.2 - ID do Produtor 

Este campo deverá ser inserido automaticamente, aquando 

da inserção do elemento 3.3. Se for uma entidade, o ID 

utilizado poderá ser o NIF. Se for um utilizador, deverá ser 

preenchido com o identificador que o cliente preferir: BI/CC, 

NIF ou um número interno que faça mais sentido para o 

contexto da organização. Este campo poderá ter o nome do 

elemento MIP, “ID do Produtor”, ou “ID do Autor”, 

dependendo da nomenclatura que se der ao elemento 3.3. 2 
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3.3 - Designação do 

produtor 

Este subelemento deverá conter o(s) autor(es), tendo em 

consideração que o autor é quem produz o documento (e não 

necessariamente quem o introduz no sistema); para tal, deve 

ser criado um novo elemento, ao qual se sugere que se chame, 

por exemplo, “Produtor” ou “Autor” - que não terá o 

mesmo significado que o atual “Autor” no iPortalDoc. Este 

campo é repetível pelo que deve ser possível identificar mais 

que um produtor/autor (separados, por exemplo, por ponto e 

vírgula) ou aparecendo um botão que permita adicionar 

valores, no entanto os subelementos 3.1 e 3.2 não deverão ser 

repetíveis em cada um dos produtores/autores; esta 

informação poderá vir por defeito com o nome do registador 

do documento, mas deve permitir alterar essa informação de 

duas formas: procurando a informação no IPContacts e, caso 

não exista, introduzindo manualmente. A introdução manual 

implica que os restantes subelementos 3.1, 3.2, e 3.4 sejam 

também introduzidos manualmente, se aplicável.  1 

3.4 - Tipo 

Para este campo sugere-se a criação de um campo automático 

que identifique se o produtor/autor definido em 3.3 é uma 

“Pessoa Singular” ou uma “Pessoa Coletiva”. Havendo essa 

informação, ou havendo a possibilidade de inseri-la, poderá 

também surgir o cargo ou função da pessoa definida. 

Dependendo da nomenclatura dada em 3.3, este campo 

deverá ter o nome “Tipo de Produtor” ou “Tipo de 

Autor”.  3 

4 - Assunto 

Apesar de não existir um campo igualável ao requerido pelo 

MIP, este poderá ser mapeado para o campo “Sumário”. No 

entanto, sugere-se que se altere o nome do campo para 

“Assunto” (que não tem o mesmo significado que o campo 

“Assunto” atual no iPortalDoc); Este campo deverá ser de 

texto livre, e o utilizador deverá ser alertado que este poderá 

estar relacionado com o título do documento e que se estiver 

expresso no documento a sua inserção é obrigatória.  1 

5 - Descrição 

Este elemento poderá ser o atual campo “Descrição” do 

iPortalDoc. Deverá ser de texto livre, pelo que o utilizador 

deve ser alertado que este campo corresponde à descrição do 

conteúdo e do recurso.  1 

5.1 - Idioma 

Deverá ser criado um novo campo para representar este 

subelemento com o mesmo nome, ”Idioma”, e surgirá ao 

utilizador com opções, com uma lista dependente do cliente. 

Ex: PT; EN; FR; IT;  o “PT” será a escolha por defeito, dando 1 
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ao utilizador a possibilidade de alterar apenas se for 

necessário. 

5.2 - Descritores 

Este elemento deverá ser mapeado para o atual campo 

“Assunto” do iPortalDoc, no entanto, a mudança de 

nomenclatura é necessária, uma vez que a mesma já irá ser 

usada no elemento 4. Poderá ser mesmo “Descritores” ou 

“Assuntos Controlados”. Terá de ser mapeado para este 

campo visto que este elemento tem de estar numa linguagem 

controlada, ou seja, tem de estar associado a uma lista de 

descritores pré-definida em que o utilizador apenas terá de 

escolher dessa lista que descritores serão aplicados ao 

documento. Poderão ser definidos um ou mais descritores. 1 

6 - Editor N/A  

6.1 - ID do Editor 

Uma vez identificado o Editor no campo 6.2 esta informação 

será automática. A designação poderá ser a mesma proposta 

no MIP, “ID do Editor”. 2 

6.2 - Designação do 

Editor 

O editor é a figura que torna público determinado documento, 

seja numa rede corporativa interna ou no site da organização. 

Partindo do facto que o iPortalDoc já permite algumas dessas 

funções e de que poderá haver desenvolvimento de novas 

funções nesse sentido, este campo deverá ser atribuído 

automaticamente com o nome do utilizador que partilhar esse 

documento. Caso o documento nunca seja partilhado, este 

elemento deve ser ignorado. Este campo é repetível, uma vez 

que pode ser mais do que um utilizador a partilhar em sítios 

diferentes. O campo poderá ter o nome de “Editor” sendo 

esse nome mapeado para o elemento 6.2. O elemento não terá 

de surgir no momento de inserção do documento no sistema, 

uma vez que a sua partilha só será possível depois da sua 

inserção.   2 

6.3 – Tipo 

Uma vez identificado o Editor no campo 6.2 esta informação 

deverá ser automática. Sendo que a partilha no iPortalDoc é 

feita (ou será feita) apenas pelo utilizador que partilhar o 

documento, então o utilizador será sempre como “Pessoa 

Individual”. Este valor poderá vir pré-definido, e designar-se 

como “Tipo de Editor”. 3 

7 - Colaborador N/A  
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7.1 – Sector 

Este campo deverá surgir automaticamente, atendendo que 

deve ser atribuído por cada um dos elementos identificados 

em 7.3. Nome: “Sector do Colaborador”. 3 

7.2 - ID do 

Colaborador 

Este campo surgirá automaticamente, sendo que deve ser 

atribuídos por cada um dos elementos identificados em 7.3. O 

nome poderá manter-se como designado no MIP, “ID do 

Colaborador”. 2 

7.3 - Designação do 

colaborador 

Este campo deverá ser mapeado para quatro campos já 

existentes no iPortalDoc, uma vez que um colaborador é uma 

pessoa ou organização que contribuiu para a produção, 

transporte ou disseminação do documento. Esses campos 

serão os que atualmente se designam no iPortalDoc como 

Autor Original, Autor, Dono e Entidade. No entanto, para os 

dois primeiros sugere-se uma alteração urgente de 

designação: Autor Original é referente a quem regista o 

documento, ou seja, não é necessariamente o autor do 

documento, por isso, deve chamar-se, p. e., “Registado por” 

ou “Inserido por”; Autor, que é quem atualizou o 

documento pela última vez, deverá ser designado como 

“Atualizado por”; Dono para o qual é sugerido que se altere 

o nome para “Responsável”. Este último campo será 

diferente de versão para versão do documento, sendo que os 

utilizadores que atualizaram anteriormente estarão 

identificados no esquema cronológico do documento. Deverá 

ser criado um novo campo referente a quem atualizou a 

metainformação do documento pela última vez designado 

como, p.e., “Metainformação atualizada por”.  1 

7.4 - Tipo 

Uma vez que os valores dos campos mencionados no 7.3 serão 

mapeados para esse subelemento, neste campo deve ficar 

registado de que forma é que o mencionado no 7.3 colaborou 

no documento, sendo que se chamará “Tipo de 

Colaboração” e os valores possíveis serão os nomes campos 

mapeados para o 7.3: “Registado por”; “Atualizado por”; 

“Dono” ou “Metainformação atualizada por”. 1 

8 - Data N/A  

8.1 - Data/Hora de 

criação 

Este campo deverá ser mapeado para o campo já existente no 

iPortalDoc “Elaborado em”. No entanto, sugere-se que se 

altere o nome deste campo para “Data/Hora de criação”. 

A hora poderá não ser definida.   1 

8.2 - Data/Hora de 

registo 

Este campo deverá ser mapeado para o campo já existente no 

iPortalDoc “Data”. No entanto, sugere-se que se altere o nome 

deste campo para “Data/Hora de registo”. 1 
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8.3 - Data/Hora de 

aquisição 

Este campo deverá ser criado de raiz, pelo que deve 

corresponder à data em que a organização recebeu aquele 

documento, que não é necessariamente a data de criação ou a 

data de registo. Só se aplica em casos e tipos de documento 

específicos, pelo que deve ser ignorado caso não se aplique. O 

nome deverá manter-se para “Data/Hora de aquisição”. 

Por defeito poderá surgir com a data de registo, mas com a 

possibilidade de alteração. A hora poderá não ser definida. 2 

8.4 - Data/Hora de 

disponibilidade 

Este tipo de data deverá estar disponível, quando aplicável, 

sendo que indicará a partir de quando é que o documento 

poderá ser disponibilizado “publicamente”. Só se aplica em 

casos específicos. O nome deverá manter-se para 

“Data/Hora de disponibilidade”. Por defeito poderá 

surgir com a data de registo, mas com a possibilidade de 

alterações. A hora poderá não ser definida. 3 

8.5 - Data/Hora de 

abertura 

Uma vez que os dados do processo estarão presentes no 

esquema cronológico, pode indicar-se, por exemplo, a data de 

início de criação de um documento, a data de início de 

constituição do processo ou data de início do workflow. O 

nome deverá manter-se para “Data/Hora de abertura”. 

Por defeito poderá surgir com a data de registo ou de criação, 

dependendo da data que se quererá registar neste 

subelemento, mas com a possibilidade de alteração. A hora 

poderá não ser definida. 2 

8.6 - Data/Hora de 

encerramento 

Uma vez que os dados do processo estarão presentes no 

esquema cronológico, pode indicar-se, por exemplo, a data de 

fim de criação de um documento, a data de fim de constituição 

do processo ou data de fim do workflow. O nome deverá 

manter-se para “Data/Hora de encerramento”. A hora 

poderá não ser definida. O recurso não poderá ser alterado 

depois da definição desta data. 2 

9 - Tipo de Recurso 

Apesar de, neste elemento, o MIP especificar tipos de recursos 

como “Documento de Arquivo”, ou “Documento de 

Biblioteca”, no contexto do iPortalDoc o mais lógico a mapear 

será o campo “Tipo de Documento”. 1 

10 - Formato N/A  

10.1 - Formato de 

dados 

Atualmente, o subelemento 10.1 é automaticamente definido 

pelo campo do iPortalDoc “Ficheiro” juntamente com o 10.2. 

Esse campo deverá ser dividido conforme está definido pelo 

MIP. O novo campo, por exemplo, “Formato” irá recuperar 

apenas o formato do documento. 1 
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10.2 - Dimensão 

Atualmente, o subelemento 10.2 é automaticamente definido 

pelo campo do iPortalDoc “Ficheiro” juntamente com o 10.1. 

Esse campo deverá ser dividido conforme está definido pelo 

MIP. O novo campo “Dimensão” irá recuperar apenas o 

tamanho do ficheiro que contém o documento. 1 

10.3 - Suporte 

Este subelemento não existe no iPortalDoc, uma vez que o 

suporte do documento a ser descrito será sempre digital. No 

entanto, este campo poderá surgir caso haja a identificação de 

uma “Localização Física” do documento, sendo que se poderá 

indicar neste campo que determinado documento também 

existe em papel, CD-ROM, etc. Apesar de se desviar do facto 

de que é uma descrição do objetivo digital, este campo pode 

ser aplicado caso haja este documento em mais do que um 

suporte. O nome poderá ser igual ao que está definido no 

MIP: “Suporte”.  3 

11 - Relação N/A  

11.1 - Identificador 

de recurso 

relacionado 

Uma vez que os códigos de identificação dos documentos no 

iPortalDoc são o próprio código parametrizado pelo sistema, 

sugere-se que neste campo se recuperem os códigos dos 

documentos associados a estes. Este identificador é 

obrigatório caso existe documentos associados. Poderá 

chamar-se “Código de Documento Associado”.  1 

11.2 - Tipo de 

relação 

N/A 

(Os próximos subelementos só serão preenchidos se existirem 

recursos relacionados, a que cada um se deve demonstrar que 

tipo de relação existe; esta informação deverá ser definida no 

momento em que se associam documentos, com exceção das 

relações por serem ou terem versões, visto que essa 

informação será automática; se um documento é identificado 

como, p.e., substituição de um recurso, o outro recurso deverá 

ser identificado como tendo sido substituído pelo primeiro).  

11.2.1 - Tem versão 

de 

Esta informação pode ser recuperada na parte onde são 

apresentadas as edições do documento. Aqui serão descritas 

que versões existem do documento posteriormente. Será um 

novo campo que apenas será mapeado para o esquema MIP, 

mantendo o mesmo nome “Tem versão de”. 2 

11.2.2 - é versão de 

Esta informação pode ser recuperada na parte onde são 

apresentadas as edições do documento. Aqui serão descritas 

que versões anteriores existem de determinado documento. 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome “É versão de”. 2 
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11.2.3 - tem parte de 

Será um novo campo que apenas se mapeará para o esquema 

MIP, mantendo o mesmo nome: “Tem parte de”. Deve ser 

identificado neste campo se há outros documentos que dele 

fazem parte (p. e. anexos). 3 

11.2.4 - é parte de 

“É parte de” será um novo campo e será mapeado para o 

esquema. Deve ser identificado neste campo se faz parte de 

um outro documento (p. e. é anexo de). 3 

11.2.5 - é formato de 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome: “É formato de”. 

Usar no caso deste documento ser um formato diferente de 

um outro documento igual a nível de conteúdo. 3 

11.2.6 - é 

referenciado por 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome: “É referenciado 

por”. Utilizar se este documento for referenciado ou citado 

por outro documento. 3 

11.2.7 - referencia 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome: “Referencia”. 

Utilizar se este documento referenciar ou citar outro 

documento. 3 

11.2.8 - é substituído 

por 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome: “É substituído 

por”. Este será dos campos mais interessantes a criar: são 

identificados, por exemplo, documentos obsoletos e a 

existência de novos documentos que os substituem. 2 

11.2.9 - substitui 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome: “Substitui”. Este 

será dos campos mais interessantes a identificar: são 

identificados, por exemplo, novos documentos que 

substituem os obsoletos. 2 

11.2.10 - é requerido 

por 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome: “É requerido 

por”. Utilizar caso este documento seja necessário para o 

entendimento ou interpretação de um outro. 3 

11.2.11 - requer 

Será um novo campo que apenas será mapeado para o 

esquema MIP, mantendo o mesmo nome: “Requer”. Utilizar 

caso este documento necessitar de outro para o seu 

entendimento ou interpretação.  3 

11.3 - Descrição da 

relação 

Para este subelemento deverá ser criado um novo campo de 

texto livre, a ser inserido pelo utilizador que descrever ou 

atualizar a metainformação deste documento, para que o 

mesmo explique sucintamente as relações deste documento 2 
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com outros. Poderá ter a mesma designação que o MIP: 

“Descrição da Relação”. 

12 - Cobertura N/A  

12.1 - Espacial 

Deverá ser criado um novo campo que definirá a que 

localizações geográficas a que o documento se aplica. Poderá 

ser um campo de texto livre ou de inserção automática 

dependendo do contexto do documento e da própria 

organização que utiliza o iPortalDoc. Este campo deverá 

chamar-se “Cobertura Espacial”. 3 

12.2 - Temporal 

Deverá ser criado um novo campo que definirá o intervalo de 

tempo a que o documento se aplica. Poderá ser um campo de 

texto livre ou de inserção automática dependendo do contexto 

do documento e da própria organização que utiliza o 

iPortalDoc. Este campo deverá chamar-se “Cobertura 

Temporal”. Ex: um relatório de contas relativo ao ano de 

2015 tem cobertura temporal o ano 2015.  3 

13 - Acessibilidade N/A  

13.1 - Classificação 

de Segurança 

Este elemento terá que ver com as restrições de acesso ao 

documento. Ao identificar este elemento, que deverá ter por 

nome “Classificação de Segurança”, os utilizadores 

deverão ter o seu acesso restringido ou não, dependendo do 

que for selecionado. Os valores possíveis poderão ser 

parametrizáveis, mas a escala poderá ser, por exemplo, 

“Confidencial”, “Restrito” ou “Sem restrições de acesso.” 1 

13.2 - Estatuto de 

Utilização 

No caso de haver a publicação ou disponibilização do 

documento, este campo definirá até ou partir de quando é que 

o documento pode ser disponibilizado. Poderá manter o 

nome designado no MIP “Estatuto de Utilização”.  3 

13.3 - Condições de 

publicação 

Este campo deverá conter alguma observação sobre o 

documento em si a nível físico ou intelectual que poderá 

restringir a visualização ou utilização do documento, p.e., se 

o documento só existir em suporte digital, isso pode constituir 

uma restrição de utilização. Poderá manter o nome designado 

no MIP “Condições de Publicação”.  3 

13.4 - Encriptação 

Aqui deve ser gerado automaticamente um campo que 

indique qual é o algoritmo de encriptação de conteúdo do 

documento. Também pode ser referido se existirem meios 

que garantam a integridade dos documentos, a partir, por 

exemplo, do MD5. Poderá manter o nome designado no MIP 

“Encriptação”. 3 
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13.5 - Autenticação 

de assinatura 

eletrónica 

Este campo, uma vez que poderá haver uma assinatura ou 

certificado digital para documentos, deverá recuperar essa 

informação da existência ou não do certificado, indicando que 

autoridade e a data e hora em que se certificou. Poderá 

manter o nome designado no MIP “Autenticação de 

assinatura eletrónica”.  2 

13.6 - Permissões de 

acesso de grupo 

Este campo deverá recolher a informação das “Permissões” 

do documento, mapeando essa informação para este 

subelemento. Deverá ser identificado o tipo de permissão 

(p.e, visualização ou edição) e o(s) utilizador(es) com essas 

permissões.  2 

13.7 - Lista de 

circulação 

Este subelemento deverá ir recuperar a informação presente 

no “Esquema Cronológico”. 1 

13.8 - Copyright 

Este campo não se aplicará na maioria, se não na totalidade 

dos documentos que são inseridos no iPortalDoc. No entanto, 

pode haver um caso muito específico em que seja necessário 

usar este campo, pelo que deverá ter a mesma designação que 

o subelemento 13.8: “Copyright”. 3 

14 - Destinatário 

N/A 

(os subelementos 14.1, 14.2 e 14.3 devem ter a opção de 

introdução manual).  

14.1 - Sector 

Este campo deverá ser criado de raiz com o nome “Sector do 

Destinatário”, sendo que a sua informação deve ser 

preenchida automaticamente tal como se insere uma 

entidade como produtora/autora do documento. Não 

existindo essa informação no IPContacts, deverá ser criado 

esse campo para definir cada entidade. Se for uma entidade 

previamente identificada no iPortalDoc, deverá surgir 

automaticamente o sector a que essa entidade pertence. Ex: 

Sector Privado; Administração Local. 3 

14.2 - ID do 

Destinatário 

Este campo deverá surgir automaticamente, sendo que deve 

ser atribuído por cada um dos elementos identificados em 

14.3. O nome poderá manter-se como designado no MIP, “ID 

do Destinatário”.  2 

14.3 - Designação do 

destinatário 

O destinatário, neste caso, deverá estar explícito dependendo 

dos tipos de documento que terão de ser ou não partilhados 

ou transmitidos. Num exemplo específico, uma carta, que terá 

como destino determinada pessoa ou entidade. Esse 

destinatário deverá ser identificado num campo designado 

por “Destinatário” que será mapeado para o subelemento 

14.3. 2 
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14.4 - Tipo 

Para este campo sugere-se a criação de um campo automático 

que identifique se o destinatário é uma “Pessoa Singular” ou 

uma “Pessoa Coletiva”. Havendo essa informação, ou 

havendo a possibilidade de inseri-la, poderá também surgir o 

cargo ou papel da pessoa definida. Este campo deverá ter o 

nome “Tipo de Destinatário”. 3 

15 - Disponibilidade N/A  

15.1 - Custo/preço 

Este campo não se aplicará na maioria, se não na totalidade 

dos documentos que são inseridos no iPortalDoc. No entanto, 

pode haver um caso muito específico em que seja necessário 

usar este campo, pelo que deverá ter a mesma designação que 

o subelemento 13.8: “Custo/preço”. Não confundir este 

subelemento com o campo “Valor” presente no iPortalDoc, 

que pode não ter o mesmo significado. No entanto, se se 

verificar uma equivalência, pode ser utilizado esse campo. 3 

15.2 - Localização 

Este campo deverá ser mapeado para o campo já existente 

“Localização Física”. 1 

16 - Avaliação 

N/A 

(Tendo em consideração o novo projeto ASIA, que define os 

elementos 16.1 e 16.2 por cada código da MEF, os prazos e 

destino devem ser automáticos cada vez que se utiliza 

determinado código MEF).  

16.1 - Prazo de 

Conservação 

Tentando reaproveitar as funcionalidades já existentes no 

iPortalDoc, já é possível definir quando é que se arquiva, 

move ou remove os documentos  por tipo de documento. Só 

se terá de colocar esta informação automática por 

classificação da MEF, segundo o projeto ASIA.  2 

16.2 - Destino Final 

Tentando reaproveitar as funcionalidades já existentes no 

iPortalDoc, já é possível definir o destino final (arquivar, 

mover e remover)  do documento por tipo de documento. Só 

se terá de colocar esta informação automática por 

classificação da MEF, segundo o projeto ASIA.  2 

17 - Agregação 

Este campo não se aplicará na maioria dos documentos que 

são inseridos no iPortalDoc. No entanto, pode haver um caso 

específico em que seja necessário usar este campo, pelo que 

deverá ter a mesma designação que o elemento 17: 

“Agregação”. Os únicos valores possíveis são “Coleção” ou 

“Item”, pelo que por defeito deverá ter o valor ”Item”. 3 

 

Em suma, o que terá de ser criado, modificado ou mapeado serão os seguintes 

campos iPortalDoc: 
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 Título (pode continuar a ser usado como se encontra atualmente) e 

Título Altribuído (que só deverá surgir ao utilizador quando 

necessário) são campos não repetíveis e a utilização de um implica a não 

utilização do outro, ou seja, apenas um deles será obrigatório; o Título 

Alternativo é facultativo;  

 O Tipo de identificador (que é predefinido como o código de 

identificação do iPortalDoc e que não tem necessidade de surgir ao 

utilizador) e Código deverão ser campos automáticos. A MEF deverá ser 

definida da mesma forma que sido feita no sistema. A Edição, apesar de 

não ser um campo obrigatório, é um elemento que contém informação 

relevante e para o qual apenas é necessário mapear, dado o nome 

diferente entre este campo e do elemento MIP. 

 O Autor deverá ser identificado como quem regista o documento, no 

entanto deve ser possível alterar essa informação, uma vez que quem 

regista o documento não é necessariamente quem o produz. Aquando da 

criação deste campo, os outros campos que neste momento se chamam 

“Autor” e “Autor Original” terão de ser alterados. Isto deve-se ao conceito 

da palavra autor. Para se ser autor de um documento deverá ter-se a 

responsabilidade da criação do conteúdo, não da criação do seu registo no 

sistema ou do preenchimento da sua metainformação. Para o 

preenchimento deste elemento deve fornecer-se a possibilidade de 

manter o valor por defeito, inserir um valor manualmente ou recuperar 

informação do IPContacts. Os restantes campos relacionados com o 

campo Autor, deverão ser dependentes deste para a inserção automática. 

A criação do ID do Autor deve ser prioritária em relação aos restantes, 

Tipo de Autor e Sector do Autor, pois estes implicam a criação de 

nova informação a ser identificado por entidade ou utilizador. 

 O Idioma é um campo obrigatório pelo que deverá ser considerado de 

prioridade máxima. Pretende-se que surja uma lista de valores pré-

definidos para seleção por parte do utilizador. O idioma por defeito deverá 

ser o português (PT) mas deve permitir selecionar qualquer língua que 

seja conveniente ao cliente específico. 

 Os campos Assunto, Descrição e Descritores/Assuntos 

Controlados, apesar de não serem obrigatórios, são campos facilmente 

confundíveis, por esse motivo foram atribuídos com prioridade elevada. 

Sugere-se que se utilizem estes campos, uma vez que funcionam como 

duas formas de recuperação de informação: por texto livre e controlado. 

O Assunto e Descrição deverão ser de texto livre, já os Descritores deverão 

ser uma lista controlada (a decidir pelo cliente), em que o utilizador pode 

selecionar um ou mais valores pré-definidos. 

 Os campos relacionados com o Editor (figura que terá de ser criada de 

origem, tal como a figura do autor/produtor; é quem disponibiliza o 
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conteúdo/documento, por exemplo, numa rede social interna ou no site 

da organização) também deverão ser dependentes deste, pelo que a lógica 

de inserção deve ser semelhante à do campo autor/produtor. Esta 

informação não terá muita prioridade pois só se aplicará em casos 

específico.   

 Para o campo colaborador deverão ser mapeadas todas as figuras que se 

relacionam com o documento com exceção dos autores/produtores, 

editores e destinatários. Será informação atribuída automaticamente que 

mapeará os valores de quem regista (Registado por - atual Autor 

Original do iPortalDoc), quem atualiza o documento (Atualizado por - 

atual Autor do iPortalDoc), atualiza a sua metainformação 

(Metainformação atualizada por - campo criado de raiz) ou quem 

detém a responsabilidade do documento (“Responsável” - atual Dono) 

para o campo “Designação de colaborador” do MIP. No subelemento 

“Tipo” deverá estar identificado qual é a função desse colaborador (que 

será o nome do campo mesmo que foi mapeado). Exemplo: Se o utilizador 

João Silva registou o documento o campo “Registado por” terá o valor 

“João Silva”; quando este campo for mapeado para o MIP o elemento 7.3, 

“Designação da Colaborador”, será preenchido com o valor “João Silva” e 

o elemento 7.4, “Tipo de Colaboração”, identificará que colaboração teve 

aquele utilizador no documento, ou seja, “Registado por” ou “Registou o 

documento no sistema”. 

 A identificação clara das datas é de grande importância para a descrição 

de um documento. A Data/Hora de registo deverão ser automáticas, 

conforme já acontece no iPortalDoc. A Data/Hora de criação deverão 

ser, por defeito, a data e hora de registo, tal como acontece atualmente. 

Essas datas serão as mais urgentes a mapear, visto que são as datas que já 

são identificadas no iPortalDoc. As restantes não serão tão prioritárias 

mas poderão conter informação relevante dependendo do documento. A 

Data/Hora de aquisição, Data/Hora de disponibilidade. A 

Data/Hora de abertura e a Data/Hora de encerramento poderão 

ser automatizadas pelo início e fim, respetivamente, do workflow que o 

documento seguir. As horas, uma vez identificadas, poderão ser ignoradas 

(com exceção da hora de registo). 

 O Tipo de Documento poderá ser um campo automático ou não, 

dependendo do definido no sistema para a inserção daquele documento. 

Apesar do elemento MIP não tem diretamente (a nível dos exemplos que 

o documento normativo dá) os mesmos valores do que atualmente é 

identificado no tipo do documento, no contexto do iPortalDoc e das 

necessidades das organizações, esta será a informação mais relevante a 

ser mapeada para este elemento.  

 Atualmente o Formato e Dimensão fazem parte do mesmo campo do 

iPortalDoc (Ficheiro). Apesar de apenas o primeiro ser obrigatório, a 
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informação do segundo pode ser relevante. Para este caso existem duas 

sugestões: ou se mantem o mesmo campo “Ficheiro” e depois, ao mapear 

para o MIP, divide-se essa informação pelo dois campos; ou se criam já 

dois campos e depois faz-se ligação direta aos elementos MIP. Este(s) 

campo(s) deverá(ão) continuar a ser automático(s). Esta decisão poderá 

ficar ao critério de quem executar este desenvolvimento no iPortalDoc, 

conforme as dificuldades técnicas que poderão existir. O Suporte define 

informação não relevante e é um campo não prioritário, uma vez que se 

está a descrever o objeto digital daquele objeto, o suporte será sempre 

digital, mesmo que exista o documento em papel. 

 Quando se verificam relações entre documentos, essa informação deve ser 

mapeada corretamente para o MIP. O que será obrigatório referir será o 

Código do Documento Associado campo que poderá ser repetível 

consoante o número de documentos associados. Esta informação poderá 

ser recolhida automaticamente. Depois, caso seja possível, o iPortalDoc 

deve começar e permitir descrever que tipo de associação é que os 

documentos têm, aquando da associação do mesmo. Quando se 

identificar uma relação do documento X com o documento Y, este último 

deverá recolher a informação da relação inversa com o documento X. Os 

mais relevantes a introduzir serão a identificação da versão (automático) 

e da substituição. Os restantes (parte, formato, entre outros) não serão 

prioritários. A Descrição da relação deverá ser de texto livre, em que o 

utilizador, aquando da associação, possa explica-la. 

 A Cobertura Espacial e Cobertura Temporal não são prioritários, 

uma vez que poderão não se aplicar à maioria dos documentos. Em casos 

específicos podem ser campos de registo automático.  

 Nas questões da acessibilidade, o único prioritário (porque obrigatório) 

será a Classificação de Segurança. Este campo deverá ter os seus 

valores possíveis apresentado numa lista de seleção. Prioritariamente, os 

seguintes a serem considerados deverão ser os campos Autenticação de 

assinatura eletrónica (automático), Permissões (automático; quem 

tem permissões - e que permissões tem - naquele documento) e 

Esquema Cronológico (automático). 

 O campo Destinatário apenas deverá surgir no tipo de documento que 

se aplique, por exemplo, uma carta enviada. A identificação desta figura 

deverá ser com a mesma lógica de que os campos em que se identificam o 

autor/produtor e o editor. A sua informação dependente - ID (sendo esta 

mais prioritária do que as restantes), sector e tipo -, também deverá surgir 

automaticamente ou não, dependendo do tipo de preenchimento do 

campo principal e se essa informação existe ou não; 

 Custo/Preço é uma informação que não é pertinente no contexto do 

iPortalDoc. Dificilmente um documento arquivado no sistema terá um 

valor comercial propriamente dito. Por essa razão, este documento é 
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identificado com a prioridade mais baixa. No entanto, a Localização 

Física poderá conter informação bastante pertinente caso o documento 

tenha uma versão em suporte em papel (poderá ser automatizável ou não 

dependendo do contexto). 

 A nível da avaliação dos documentos, será necessário considerar o novo 

projeto ASIA que está descrito no capítulo do Estado-da-Arte. Este projeto 

é novo, sendo que o seu documento normativo terá surgido no início de 

2016. Conforme referido, este projeto pretende sugerir prazos de 

conservação e destinos finais conforme cada código do 3º nível MEF. Ora, 

sendo que esta informação é definida anteriormente no campo MEF, as 

questões do Destino Final e Prazos de Conservação deverão ser 

automáticos para o sistema.  

 A Agregação é um campo cuja aplicabilidade no contexto do iPortalDoc 

será rara ou mesmo inexistente, por esse motivo, o seu desenvolvimento 

não é prioritário. Quando for desenvolvido, deverá ter uma lista com dois 

valores possíveis: item e coleção.  

Para estar em conformidade com o MIP, prevê-se que se cumpram os elementos 

obrigatórios (que são identificados com a prioridade máxima). No entanto, há campos 

que têm correspondência direta ou que nos quais apenas é necessário o mapeamento 

para corresponder e que, mesmo não sendo obrigatórios, devem ser considerados. Ou 

seja, sendo informação que já existe na descrição do documento é conveniente que essa 

informação seja passível de ser partilhada. Os elementos que não tiverem 

correspondência no esquema MIP (como por exemplo o Tipo de Entidade) poderão 

continuar a ser utilizados como campos de metainformação no iPortalDoc. Para a 

partilha de documentos deverá ser considerada a estrutura do esquema MIP. 

A alguns campos deve ser dada a possibilidade de repetição (informação presente 

no documento normativo MIP). Nestes casos, apenas deverão ser consideradas algumas 

questões que têm que ver com dependência dos elementos. Por exemplo, ao definir um 

autor (produtor), pode ser associada informação dependente (ID, tipo e sector). Para o 

caso de se definir mais que um autor, a informação que dele dependerá deverá repetir 

para cada um dos autores identificados. 

 

4.2.2 Visão do iPortalDoc com melhorias a nível de 
utilização 

Primeiramente, algo que deve ser considerado é a estrutura dos elementos 

aquando do preenchimento dos mesmos. Quando é inserido um documento no 

iPortalDoc surge a interface de descrição da metainformação do próprio. É possível 

parametrizar que campos surgem e em que ordem a partir das macros. Uma vez que o 

esquema do iPortalDoc será mapeado para o esquema MIP, o primeiro não terá de seguir 

necessariamente a ordem do MIP. No entanto, pode ser uma boa base para a ordenação 

de metainformação. Apenas se sugere que, e ao contrário do que acontece no MIP, os 

campos dependentes surjam depois do campo do qual dependem. Por exemplo: a 
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designação do autor/produtor (Autor/Produtor) surge em terceiro lugar no conjunto de 

metainformação relativa ao autor/produtor; como os restantes campos são dependentes 

do primeiro, caso seja uma recuperação de informação automática, então deverão surgir 

após o campo Autor/Produtor.  

Os campos também devem surgir seguidos quando se relacionam ou são relativos 

às mesmas questões. Por exemplo, havendo os dois campos “Título” e “Título Atribuído”, 

estes devem estar seguidos, pois são relativos à mesma questão. 

Uma grande parte dos campos poderão ser automáticos, tal como o “Formato” e 

“Dimensão”. Este tipo de campos não deverá aparecer ao utilizador no momento da 

descrição do documento. Outro exemplo poderá ser o campo “Tipo de identificador”: se 

é informação que não pode ser alterada ou é pré-definida e se é automática, então deve 

estar escondida. Esta sugestão deve-se ao facto de que a interface, para introduzir um 

documento, deve ser uma mais simples possível para o utilizador. Uma demonstração de 

grande complexidade do esquema pode desmotivar o utilizador a fazer uma descrição 

cuidada do recurso.  

Os elementos não obrigatórios que não contenham informação relevante ou que 

não serão usados com regularidade podem surgir por defeito como campos adicionais, 

como os campos de Custo/Preço e Agregação. Outros campos que à partida não são 

necessários, como, por exemplo, o Destinatário e todos os seus dependentes, não deverão 

surgir como campos adicionais quando pertinentes, como é o caso da inserção ou criação 

de um documento do tipo “carta enviada”. 

Para descrever um documento é necessário compreender os conceitos e o que 

cada campo de metainformação pede com clareza. Conforme o que foi referido em 

algumas entrevistas feitas, a descrição do documento é pertinente e auxilia na 

recuperação de informação se for feita da mesma forma por todos os que descrevem, logo 

todos deverão entender os conceitos. Desta conclusão levantam-se duas questões: a 

primeira é que o iPortalDoc deve investir na normalização de conceitos, por exemplo, 

distinguir bem o que é descrever do que é classificar um documento, definir também que 

quem regista o documento pode não ser o autor do conteúdo, entre outros; a segunda 

tem que ver com a compreensão exata e inequívoca de cada campo a ser utilizado. Esta 

segunda questão poderá ser resolvida a partir do surgimento de textos de ajuda para cada 

campo, com texto simples e percetível baseado na definição, objetivos, notas de aplicação 

e exemplos, presentes no documento normativo do esquema MIP por cada elemento e 

subelemento. Estes textos de ajuda devem também surgir para cada código de cada nível 

da MEF. 

Algo que também deverá a começar a ser considerado é a noção de processo - no 

sentido de agregação de documentos. Em determinadas organizações, a atribuição de 

uma descrição e classificação por documento não terá tanta relevância e propósito como 

por processo. Por dois motivos: o primeiro tem que ver com a falta de tempo e recursos 

para descrever e classificar todos os documentos um por um no quotidiano da 

organização, sendo que se houvesse uma descrição por processo; o segundo está 

relacionado com a facilidade dos documentos herdarem valores de metainformação do 

processo a que pertencem, dado que automatiza, simplifica e diminui o tempo necessário 
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de descrição. Para facilitar a introdução desta noção no iPortalDoc, podem reutilizar-se 

as funcionalidades já existentes: a partir da introdução de documentos associados; a 

partir e durante um workflow; ou criando um dossier. A partir, pelo menos, das duas 

primeiras funcionalidades já será possível criar a questão da hereditariedade de 

metainformação do documento principal (que será o que formou a agregação). A 

discussão que se coloca é se o documento que iniciou a agregação terá informação 

suficiente e pertinente para ser herdada.  

Em suma, o esquema, apesar de ser complexo e difícil de aplicar, devem fazer-se 

esforços para encobrir essa complexidade do utilizador ao máximo. A simplicidade deve 

pautar para a descrição de documentos no iPortalDoc. No entanto, não deverá ser 

simples ao ponto de poder permitir erros técnicos e conceptuais. Ainda em conclusão, 

deve salvaguardar-se a diversidade das organizações da AP, sem esquecer o que é 

necessário e obrigatório para manter a descrição normalizada.  
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5. Conclusão 

A necessidade de normalizar conceitos no âmbito da gestão de documentos e de 

aquivos é cada vez mais importante. É também crescente a necessidade de partilhar 

informação de forma normalizada para otimizar processos e aumentar a produtividade. 

Além de a IS ser uma forma de compreender a informação das duas ou mais partes, 

também reduzirá a repetição de processos de trabalho (uma vez que a descrição dos 

documentos é partilhada com o documento e, por isso, não é necessário voltar a descrevê-

lo com os elementos já identificados para o mesmo) e agilizará a própria partilha. Esta é, 

portanto, a primeira conclusão retirada: a IS traz vantagens incontestáveis para as 

organizações, nomeadamente as da AP. Assim sendo, a IS deverá ser um dos grandes 

objetivos no que é relativo à modernização administrativa.  

A recolha de dados a partir das entrevistas foi extremamente relevante para a 

elaboração deste projeto. Com os dados recolhidos pôde observar-se no terreno a 

situação atual, as necessidades e as críticas de algumas organizações. Esta amostra foi 

suficiente para perceber que as ferramentas (considerando a MEF e o MIP) ainda não se 

encontram aptas a cumprir os seus objetivos de IS e um longo caminho terá de ser 

percorrido até corresponderem às necessidades das organizações. Por um lado, pôde 

verificar-se que as organizações da AP já consideram a gestão documental e a gestão de 

arquivo, principalmente a nível digital, áreas de elevada importância. As organizações, 

na sua maioria, também referiram que a necessidade de partilha é bastante elevada pelo 

que a implementação de ferramentas para auxiliar nessa partilha, como a MEF e o MIP, 

e a elaboração de protocolos de comunicação seriam mudanças positivas muito 

relevantes. No entanto, as críticas feitas a estas ferramentas são consideráveis e 

influenciam a utilização ou não das mesmas. Por um lado, a MEF está em constante 

atualização o que dificulta a implementação da mesma, por outro lado, o MIP não é 

atualizado desde 2012, o que pode demonstrar algum desinteresse por parte da entidade 

produtora em tornar o esquema numa ferramenta que responda simultaneamente às 

necessidades das organizações e às necessidades da IS. As organizações têm conjugado 

os esforços na implementação da MEF e do projeto ASIA, em detrimento do MIP. Parece 

urgente que, para ampliar a IS, o esquema MIP seja revisto e testado na sua 

aplicabilidade. 

Algo que também se critica nestas ferramentas são os limites dos seus âmbitos de 

aplicação. Para tal deve fazer-se um estudo mais aprofundado para perceber o que é 

aplicável à gestão documental, o que é aplicável à gestão de arquivo, entre outras. As 

diversas organizações da AP podem ser demasiado diferentes e complexas para 

conseguirem adaptar ferramentas deste tipo, sem que estas seja inequívocas também no 

seu âmbito.  

O MIP e a MEF são aplicáveis para interoperar toda a AP a nível nacional. No 

entanto, não se pode ignorar que cada vez mais será necessário interoperar 

internacionalmente, pelo menos no contexto europeu. Havendo já conhecimento dos 

projetos europeus no âmbito da interoperabilidade, deve proceder-se à integração nos 

mesmos, estudando e testando as suas soluções de interoperabilidade no contexto 
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português. Dado que pode ser relevante ser interoperável aos dois níveis (nacional e 

internacional) provavelmente as normas nacionais deveriam ser concebidas de acordo 

com o proposto a nível europeu.  

No iPortalDoc, sugere-se que se comece por considerar as questões conceptuais 

que também são necessárias. As bases destes conceitos poderão ser as normas 

internacionais. No decorrer do projeto, foram abordadas algumas normas aplicáveis à 

GD que poderão ser interessantes para análise. Durante uma das entrevistas foi referido 

que um sistema deve ser congruente, e que para isso é necessário estar normalizado. Esta 

questão poderá ser, cada vez mais, um fator decisivo para a aquisição ou não de 

determinado sistema.  

Uma vez que a IPBRICK está ciente de que a normalização pode ter esta influência 

em determinados clientes, neste caso os da AP, sugere-se que a empresa continue a 

demonstrar interesse por estas questões, podendo haver agora um novo foco: os projetos 

europeus (também abordados no decorrer do projeto). Relativamente à implementação 

do MIP no iPortalDoc, o projeto demonstrou que a mesma é possível, tendo em 

consideração alguns desenvolvimentos necessários para garantir a conformidade. A 

sugestão de adaptação dada não é única, podendo ser alterada conforme o surgimento 

de outras soluções mais viáveis, sendo que a mesma sugestão poderá ser alterada 

conforme surja alguma impossibilidade técnica do sistema.  

É necessário alertar que a implementação do MIP poderá estar em eminência de 

atualizações, uma vez que as organizações entrevistadas julgam o esquema desadequado. 

Por esse motivo, e tendo em consideração as prioridades dadas a cada elemento, a 

implementação deverá estar focada nos elementos prioritários e obrigatórios para estar 

conforme o esquema normalizado. Com o decorrer do tempo, e atentando sempre às 

novas ferramentas a nível português e europeu, deve ir-se afinando o esquema, 

considerando principalmente as necessidades e contexto da organização que adquirir ou 

já utiliza o iPortalDoc.  

Após a conformidade com o MIP, o iPortalDoc terá vantagem competitiva e um 

novo argumento para a sua comercialização entre entidades e organizações da AP.    
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Anexos 

Anexo 1 - Documentos técnicos e normativos para sistemas de 
arquivo (retirado de DGLAB 2013) 

 

Ano Documento Domínio Resumo 

1997 

Manual para a 

Gestão de 

Documentos 

Gestão de 

Documentos 

Manual com princípios e práticas 

orientadoras para os principais 

processos de gestão de 

documentos 

1998 

Manual para a 

Avaliação de Massas 

Documentais 

Acumuladas 

Gestão de 

Documentos 

Manual com princípios e práticas 

orientadoras para elaborar 

relatórios de avaliação aplicáveis 

a massas documentais 

acumuladas 

2000 

Recomendações para 

a gestão de 

documentos de 

arquivo eletrónicos 

(parte 1) 

Gestão de 

Documentos 

1 - Contexto de Suporte; 

Lista detalhada de normas e leis 

relativas a gestão de documentos 

eletrónicos 

2002 

Recomendações para 

a gestão de 

documentos de 

arquivo eletrónicos 

(parte 2) 

Gestão de 

Documentos 

2 -  Modelo de requisitos para a 

gestão de arquivos eletrónicos; 

Documento de requisitos para 

sistemas de arquivo eletrónicos – 

MoReq 1 

2002 
Tradução da norma 

ISAD (G) 
Descrição 

Norma de descrição desenvolvida 

pelo Conselho Internacional de 

Arquivos 

2004 
Tradução da norma 

ISAAR (CPF) 
Descrição 

Norma de descrição desenvolvida 

pelo Conselho Internacional de 

Arquivos 

2005 

Documentos de 

arquivo eletrónicos: 

manual para 

arquivistas 

Gestão de 

Documentos 

Tradução e adaptação do estudo # 

16 do ICA 
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2006 

Guia Para a 

Elaboração de 

Cadernos de 

Encargos e Avaliação 

de Software de 

Sistemas Eletrónicos 

de Gestão de 

Arquivos 

Gestão de 

Documentos 

Documento explicativo e 

simplificado do MoReq 1, 

contendo os pontos essenciais que 

devem ser considerados para o 

desenvolvimento ou aquisição de 

software de gestão de 

documentos 

2006 

Codificação dos 

nomes de 

municípios e 

freguesias 

Descrição 
Normalização de códigos de 

municípios e freguesias 

2007 

Tabela de Seleção de 

Documentos: 

funções meio 

Gestão de 

Documentos 

Tabela transversal de seleção para 

as séries documentais das áreas 

comum da Administração Pública 

2007 Relatório do RODA 
Preservação 

Digital 

Relatório final da primeira parte 

do projeto RODA (Repositório de 

Objetos Digitais Autênticos 

2007 

Orientações para a 

Descrição 

Arquivística (ODA 1, 

2, 3) 

Descrição 

Conjunto de orientações para 

aplicação das normas ISAD(G) e 

ISAAR(cpf) 

2008 
Governo Eletrónico e 

Interoperabilidade 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Documento metodológico para a 

elaboração de um esquema de 

metainformação para a 

interoperabilidade (MIP) e uma 

macroestrutura funcional (MEF) 

(novo Regulamento, aprovado a 

20-03-2012) 

2009 

Relatório do 

questionário sobre 

aplicação das 

Portarias de Gestão 

de Documentos 

Gestão de 

Documentos 

Relatório ao inquérito dirigido 

aos organismos da Administração 

Pública com Portaria de Gestão 

de Documentos que teve como 

objetivo perceber/quantificar o 

grau e o modo de aplicação das 

Tabelas de Seleção e contribuir 

para um processo de reflexão, 

para os organismos inquiridos, 
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sobre o modo como 

aplicam/implementam o 

Regulamento Arquivístico 

2010 

Orientações para a 

Elaboração e 

Aplicação de 

Instrumentos de 

Avaliação 

Documental: 

Portarias de Gestão 

de Documentos e 

Relatórios de 

Avaliação 

Gestão de 

Documentos 

Este documento enquadra a 

avaliação documental no âmbito 

das funções da DGARQ, especifica 

os procedimentos para a 

elaboração, aprovação e aplicação 

dos instrumentos de avaliação 

2010 

Recomendações para 

a produção de 

planos de 

preservação digital 

Preservação 

Digital 

Descrevem-se que procedimentos 

efetuar para analisar a situação 

organizacional no que respeita a 

produção de documentos 

eletrónicos e assegurar 

internamente a sua preservação 

operacional 

2010 

Situação dos 

sistemas de arquivo 

da Administração 

Central do Estado – 

ACE. Questionários 

2010. Relatório final 

Gestão de 

Documentos 

 

 

 

 

 

Relatório da situação dos sistemas 

de arquivo da Administração 

Central do Estado, apurada após os 

questionários lançados em 2010, 

com o objetivo de fornecer dados 

para suportar uma estratégia 

coletiva de desenvolvimento da 

área de gestão de documentos nas 

Secretarias-gerais e outras 

entidades da ACE 

2011 

Macroestrutura 

Funcional (MEF), 

versão 1.0 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Instrumento de apoio à elaboração 

de planos de classificação para uma 

gestão integrada de documentos na 

Administração Pública. Apresenta 

uma estrutura hierárquica de 

classes, a 2 níveis, com descrições e 

notas que facilitam a interpretação 

do conceito subjacente a cada 

instância. Inclui um índice 

remissivo (interface entre a 
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linguagem natural e a linguagem 

controlada da MEF) 

2012 

Orientações para a 

gestão de 

documentos de 

arquivo no contexto 

de uma 

reestruturação da 

Administração 

Central do Estado 

Gestão de 

Documentos 

Revisão e atualização de um 

conjunto de orientações técnicas 

sobre a gestão de arquivos em 

contexto de mudança da 

Administração Pública, para apoiar 

processos decorrentes do PREMAC 

2012 

MIP: 

Metainformação 

para 

interoperabilidade 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Conjunto de elementos de 

metainformação a utilizar no 

contexto do governo eletrónico 

para assegurar interoperabilidade 

semântica 

2012 

Situação arquivística 

do Estado – ACE 

questionário 2012 – 

relatório final 

Gestão de 

Documentos 

Relatório da situação arquivística 

da Administração Central do 

Estado (versão draft remetida à 

AMA), elaborado no âmbito da 

medida 15 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 12/2012, 

de 7 de fevereiro 

2012 

Regulamento do 

Programa 

“Administração 

eletrónica e 

interoperabilidade 

semântica” 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Regulamento do Programa 

“Administração eletrónica e 

interoperabilidade semântica”, 

aprovado pela Comissão Executiva, 

a 20-03-2012. Substitui o 

Regulamento do Projeto “Governo 

Eletrónico e Interoperabilidade” 

(n.º 10 desta lista) 

2013 

Macroestrutura 

Funcional (MEF), 

versão 2.0 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Instrumento de apoio à elaboração 

de planos de classificação para uma 

gestão integrada de documentos na 

Administração Pública central e 

local. Apresenta uma estrutura 

hierárquica de classes, a 2 níveis, 

com descrições e notas que 

facilitam a interpretação do 

conceito subjacente a cada 

instância. Inclui um índice 
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remissivo (interface entre a 

linguagem natural e a linguagem 

controlada da MEF) e um anexo 

com síntese das alterações que se 

verificam entre a MEF v1.0 e a MEF 

v2.0 

2013 

Orientações básicas 

para o 

desenvolvimento dos 

3os níveis em planos 

de classificação 

conformes à 

Macroestrutura 

Funcional 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Documento metodológico para o 

desenvolvimento dos 3os níveis em 

planos de classificação conformes à 

MEF. 

2014 

Plano de 

Classificação da 

Informação 

Arquivística para a 

Administração 

Local, versão 0.2 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Versão 0.2 do Plano de 

Classificação da Informação 

Arquivística para a Administração 

Local, que resulta da harmonização 

dos processos de negócio com a 

Administração Central. 

2014 

Índice de plano de 

classificação de 

informação 

arquivística para a 

Administração 

Local, versão 0.2 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Índice de plano de classificação de 

informação arquivística para a 

Administração Local, versão 0.2 

2014 

Lista consolidada 

3ºs níveis em planos 

de classificação 

conformes à MEF 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Lista consolidada de 3ºs níveis 

harmonizados, propostos por 

distintas entidades. Visa apoiar o 

processo de construção de novos 

planos de classificação e 

sistematizar a informação 

produzida. 

2016 
ASIA – Documento 

metodológico 

Administração 

eletrónica e 

interoperabilida

de semântica 

Documento metodológico de 

suporte ao desenvolvimento do 

projeto ASIA – Avaliação 

suprainstitucional da informação 

arquivística 
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Anexo 2 - Estrutura da entrevista 

 

1ª Parte - Gestão Documental 

 

1 - A organização tem uma estratégia de gestão documental? Como é feita? Que 

sistemas utiliza para a gestão documental - entenda-se, por isto, tudo o que gera 

informação e documentos pela organização?  

 

2 - Qual a necessidade ou periodicidade com que a organização partilha 

documentos com outras organizações da administração pública?  

 

3 - De que forma será vantajoso que as organizações da AP sejam uniformes, a 

nível da semântica, para comunicar? (Classificação e representação de informação - 

sistemas de classificação e esquemas de metainformação)  

 

2ª Parte - Adesão a programas para a IS entre a AP 

 

4 - A organização é aderente de algum programa para a administração pública 

que vise a ampliação da interoperabilidade semântica (ferramentas, metodologias 

comuns)? 

 

5 - É aderente do PAEIS?  

 

6 - Tem conhecimento do regulamento do mesmo? 

 

3ª Parte - MEF e MIP (para aderentes e envolvidos com estas ferramentas) 

 

7 - Utiliza as ferramentas pelo programa imposto conforme o regulamento (MEF 

e MIP)? 

 

8 - Como põe em prática essas ferramentas dentro da estratégia de gestão 

documental? 

 

9 - MIP - Metainformação para a Interoperabilidade, esquema de 

metainformação para descrever e representar informação. De que forma utiliza? 

 

9.1 - Na partilha de documentos com outras organizações, como é partilhada a 

metainformação sobre o documento?  

 

10 - De uma forma geral, a nível prático, como avalia a utilização do MIP?  
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10.1 - Exemplos específicos (“o campo x é difícil de compreender ou ambíguo”; ou 

“o campo x é irrelevante”; ou “os campos x e y são redundantes”)    

 

3ª Parte - MEF e MIP (para não aderentes e não envolvidos com estas 

ferramentas) 

 

7 - Seria vantajoso utilizar ferramentas comuns na AP, mais especificamente as 

que neste momento estão em vigor no programa de IS, MEF e MIP? 

 

8 - Agregaria estas ferramentas na estratégia de gestão documental? 

Independentemente do arquivo e tipos de documento de que estejamos a falar. 

 

9 - Que esquemas de metainformação utilizam e de que forma foi planeada a sua 

utilização? Atualizariam o seu esquema de metainformação para um adequado à AP 

sabendo que a restante AP utiliza?  

 

10 - Na sua opinião, que características-chave deve um esquema de 

metainformação ter para responder às questões de IS entre a AP? 
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Anexo 3 - Entrevista da Organização A 

 

1ª Parte - Gestão Documental 

Quando inquirido relativamente à estratégia de gestão documental, o 

entrevistado referiu que, em termos gerais, não há uma política de arquivo ou gestão 

documental formalmente definida. A nível de arquivo físico, a circulação, gestão e 

arquivo de documentação em papel é feita ah hoc por departamento, pelo que não há 

uma gestão rígida deste tipo de documentos.  

Atualmente, a nível digital, utilizam um sistema de gestão documental. A escolha 

por este sistema de gestão documental foi tomada a partir da fusão das entidades que 

formam a atual Organização A, visto que alguns desses organismos já utilizavam esse 

sistema. Outras dessas entidades não utilizavam qualquer sistema, ou então utilizavam 

ferramentas básicas como apoio à gestão documental. Aquando da fusão anteriormente 

referida, foram migrados e centralizados todos os documentos para o sistema de gestão 

documental. Apesar do sucesso desta migração, houve alguns problemas quanto à 

migração das listas de entidades externas que cada organismo tinha. 

Também atualmente estão em vigor e em iniciação alguns projetos, 

nomeadamente o de integração da Organização A com a Secretaria Geral do Ministério 

respetivo. Nesses projetos, a utilização da MEF está a ser abordada, juntamente com o 

novo Projeto ASIA, que define prazos de conservação e destino final. O entrevistado e a 

equipa do mesmo participaram na criação da MEF e do ASIA, por esse motivo, estão 

confortáveis para discutir sobre esses dois projetos.   

Quanto à partilha de documentação com outras entidades da AP, o entrevistado 

responde que a necessidade é bastante significativa. Grande parte da documentação 

produzida pela Organização A é para ser partilhada com outras entidades e/ou 

particulares - o número destes documentos ronda as dezenas de milhar -, sendo também 

que grande percentagem dessa documentação é partilhada com outras organizações da 

AP. Para o entrevistado, este volume de documentação comprova a necessidade da 

migração direta de documentos entre a AP e da integração de sistemas de gestão 

documental.  

 

2ª Parte - Adesão a programas para a IS entre a AP 

Quando inquirido sobre a adesão a programas/projetos que promovam a 

interoperabilidade semântica entre a AP, o entrevistado referiu que sim (desde 2009) no 

programa PAEIS e que têm o compromisso de implementar a MEF (em fase de 

conclusão), já com a inclusão do projeto ASIA, e de implementar o MIP, que será numa 

fase posterior à de implementação da MEF.  

 

3ª Parte - MEF e MIP  

 Sobre a utilização das ferramentas, o entrevistado reforçou a ideia dada na 2ª 

parte da entrevista. A necessidade de uniformização semântica da AP é relevante, tendo 
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em conta o que foi referido na 1ª parte relativamente à grande partilha de documentos 

com outros organismos das AP.  

No que concerne à implementação da MEF, que já é utilizada no sistema de gestão 

documental, ainda não está terminada, também devido ao facto de haver atualizações e 

novas versões da ferramenta. A utilização da MEF iniciou-se com a adesão ao programa 

em 2009 pela Secretaria-Geral, e manteve-se após a fusão as entidades que foi referida 

na primeira parte da entrevista. Segundo o entrevistado, existe um “miniprojecto de 

classificação à parte”, ou seja, cada organização terá de identificar as suas classificações 

ou funções para que a MEF se aplique melhor a cada caso específico. O entrevistado 

também referiu que tem havido algum esforço na formação para a utilização da MEF, 

considerando que inicialmente não é uma ferramenta de fácil utilização. A classificação 

através da MEF é feita pelos expedientes até ao 2º nível. Consoante o que está descrito 

no manual de procedimentos, documentos internos criados por alguém que não seja 

expediente, têm de ser classificados ao 3º nível.  

Como também já foi referido, a implementação do MIP é algo que só se iniciará 

após a implementação da MEF. No entanto, o entrevistado referiu que é possível que a 

base de dados já faça qualquer tipo de integração entre o esquema de metainformação 

do sistema de gestão documental com o MIP.  Quando questionado sobre se já teve algum 

contacto com a documentação oficial relativa ao MIP, o entrevistado referiu que 

compreendeu o âmbito da ferramenta mas que a parte técnica, ou seja, o esquema 

propriamente dito, foi passado para o departamento de Tecnologias e Sistemas de 

Informação, sendo este departamento o detentor de conhecimento necessário para a 

implementação deste projeto.  

 Relativamente à opinião sobre o MIP, e partindo então do princípio que detém 

algum grau de complexidade, o entrevistado julga que não haverá resistência à mudança 

do atual esquema de metainformação para o MIP, já que, pela sua experiência, se for 

elaborada uma boa formação sobre a ferramenta, os colaboradores que irão classificar 

não terão qualquer problema em fazê-lo. Segundo o entrevistado, está previsto no 

programa da AMA a integração de sistemas, algo que obrigará a implementar e a 

relacionar o MIP. Por esse motivo, o entrevistado pensa que a inclusão do MIP será uma 

decisão importante a ponderar.  

Nas questões seguintes, abordaram-se termos mais específicos sobre cenários da 

integração do MIP com o sistema de gestão documental atual da organização. Quando 

foi questionado sobre como funciona o sistema relativamente ao automatismo da 

atribuição de, por exemplo, um autor ao documento e da sua diferenciação, ou não, do 

colaborador que insere o documento do sistema o entrevistado deu o exemplo da 

correspondência recebida: o expediente recebe o documento externo e regista-o no 

sistema, ficando automaticamente classificado como “registador” do documento; depois 

e visto que é um documento recebido do exterior, associa-se à classificação uma entidade 

externa. Com esta resposta, o entrevistado concluí também com algumas questões: como 

é que o MIP vai processar e controlar esse tipo de informação?  

 Finalmente, para terminar a entrevista, o entrevistado foi questionado sobre a 

sua opinião acerca das necessidades que a sua organização teria quanto a características-
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chave para um esquema de metainformação que ampliasse de facto a IS na AP. O 

entrevistado respondeu dizendo que, para o relacionamento entre sistemas de gestão 

documental, é necessário que o esquema contenha os elementos principais (nº de 

identificação, autor/criador, assunto, associações do documento com outros, MEF, 

datas, entre outros) e deu especial destaque ao registo do processo do documento, ou 

seja, devem estar registadas todas as alterações, etapas, pessoas por quem o documento 

passou, e essa informação deve ser passada durante a partilha do documento. 

Paralelamente, o autor refere que seria interessante que ficasse também em classificação 

o tipo de registo do documento (se é um documento interno, de entrada ou de saída) e a 

tipologia documental (se é um requerimento, mapa, etc.). O entrevistado termina 

afirmando que, a nível de sistema, o MIP pode ser complexo, mas que tem de ser utilizado 

com simplicidade, isto é, toda a complexidade deve ser escondida do utilizador. 
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Anexo 4 - Entrevista da Organização B 

 

1ª Parte - Gestão Documental 

A nível de gestão documental, a Organização B, tem a sua estratégia baseada num 

sistema de gestão documental, tal como tem algumas aplicações ligadas a este sistema 

de gestão documental que têm que ver diretamente com a atividade da organização em 

questão. Nesse sistema de gestão documental são guardados todos os tipos de 

documentação que passam pela organização: desde expediente, mails, processos de 

licenciamento a requerimentos e documentos internos. Nesta estratégia foi também 

contemplada a aplicação da MEF e, atualmente, do Projeto ASIA. A descrição dos 

documentos é feita pelos colaboradores da organização estando por trás uma rede de 

permissões que define o nível a que cada colaborador identifica um documento. No caso 

de uma abertura de um processo, o responsável por classificar esse documento será quem 

teve permissão para o abrir, numa fase inicial.  

A partilha de documentos entre esta organização e outras tem bastante peso na 

atividade da mesma. Diariamente e em grandes quantidades são partilhados 

documentos entre organismos. A MEF  já é utilizada para a classificação de processos, 

mas não de documentos em si, isto é, os processos são abertos de acordo com a MEF, 

sendo-lhe então atribuído um código de identificação da macroestrutura. A utilização da 

MEF em documentos, prevê-se apenas para quando a MEF estiver mais estabilizada. 

O entrevistado acabou por concordar que será vantajoso que todas as 

organizações da AP sejam interoperáveis semanticamente, sendo que a aplicação de 

ferramentas nesse âmbito se torna indispensável. 

 

2ª Parte - Adesão a programas para a IS entre a AP 

A organização é aderente do programa PAEIS desde 2013 e tem conhecimento 

das implicações do regulamento do mesmo. No entanto, não está prevista a 

implementação do MIP para já, dado que é necessária a compreensão do mesmo para a 

sua aplicação. Por outro lado, a MEF é aplicada à abertura de processos e estão neste 

momento a implementar o Projeto ASIA que gere os prazos de preservação e conservação 

de documentos.  

 

3ª Parte - MEF e MIP  

O entrevistado referiu que a aplicação da MEF está em processo, tanto a nível dos 

processos como a nível de documentos, no entanto, é algo que ainda está a ser estudado, 

dado que a MEF tem sofrido diversas atualizações e pretende finalizar-se a 

implementação da ferramenta quando a mesma estiver mais estabilizada.  

A nível do MIP, já foram feitos alguns esforços para a sua compreensão. No 

entanto, dada a falta de apoio das organizações responsáveis, e da constante alteração 

das ferramentas, a implementação do MIP foi suspensa por dúvidas relativamente à sua 

utilização. A Organização B procurou um acompanhamento que ainda não foi dado, para 

que possa haver formação a quem irá ter contacto com o esquema de metainformação. 
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Esta organização também utiliza outras aplicações para arquivo intermédio, no 

entanto, ainda não há integração desta com o sistema de gestão documental. Nessa 

aplicação já se consideram alguns elementos MIP. Também utilizam outro sistema para 

a AP, mas que não integra automaticamente a metainformação com o sistema de gestão 

documental, dado que a definição de metainformação tem de ser feita manualmente.  

Aquando do primeiro contacto com o MIP, levantaram-se algumas dúvidas 

relativamente à ferramenta:  

 A descrição dos elementos não é percetível, sendo que, por exemplo, não 

são contempladas diferenças entre o autor (que é definido como o 

Produtor no MIP) e dono do documento; também se verifica alguma 

confusão quanto aos elementos Colaborador e Editor;  

 A diversidade de datas e os automatismos que estas devem ter; 

 A quantidade de elementos do MIP é demasiado elevada, tornando-o 

exaustivo, complexo e pouco claro;  

 Há problemas no entendimento da designação de alguns elementos 

(sendo que alguns parecem redundantes). 

O entrevistado referiu também que o MIP é muito semelhante às normas 

existentes para documentos em arquivo histórico, o que pode não ser o mais 

concordante, dado que se deve adaptar também a arquivo corrente.  

O MIP só deve ser aplicado em arquivo digital e em documentos com o intuito de 

serem partilhados, pelo que essa distinção deve ser feita de alguma forma: documentos 

internos e documentos que podem ou devem ser partilhados com outros organismos.  

Apesar de a aplicação de um esquema de metainformação comum a toda a AP ser 

muito vantajosa e imprescindível, o atual esquema que pretendem implementar é 

demasiado complexo, sendo esta a crítica final do entrevistado ao MIP. Além de que se 

deve atualizar o MIP por forma a simplificá-lo, devem criar-se formas de apoio e 

formação para ajudar a entender esta ferramenta. Por este motivo, e não havendo 

melhorias na ferramenta nos últimos tempos, o entrevistado referiu que o MIP não é 

prioritário.  

Em suma, o entrevistado faz críticas negativas ao MIP, sendo que o 

acompanhamento na sua aplicação e utilização se torna imprescindível para o sucesso 

desta ferramenta, uma vez que a má utilização desde esquema poderá trazer mais 

problemas do que a sua não utilização. 
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Anexo 5 - Entrevista da Organização C 

 

1ª Parte - Gestão Documental 

No que concerne à gestão documental, estão em vias de implementação de um 

novo sistema de gestão documental, que seguirá a MoReq 2010, sendo que o primeiro 

que implementaram foi em 1998/1999. O atual sistema centra-se em atos 

administrativos, no processo administrativo, por exemplo, requerimentos e reclamações 

do cidadão. O sistema também guarda informação que é resultado de outros aplicativos 

de negócio próprios. Por isso, pelo menos as entradas e saídas de pedidos e respostas ao 

cidadão são sempre geridas pela gestão documental. Estão agora a criar a noção de 

processo, para que cada documento que entrar no sistema seja associado ao documento 

que deu início ao processo e aos restantes documentos associados ao mesmo documento. 

Tendo também em consideração o que está estipulado pela MoReq, haverá o conceito de 

“componente” que é como se estivesse ao “nível do ficheiro”. Tudo o que é criado 

digitalmente, ou seja, tudo o que é nado-digital, nunca é impresso e é assinado 

digitalmente pelo cartão de cidadão, tal como é obrigatório a todos os atos 

administrativos de decisão (ex. despachos); se o processo ainda não está totalmente 

desmaterializado, tem de ser impresso normalmente e assinado - isto porque se for 

impresso depois de assinado digitalmente e imprimido, o documento impresso não terá 

qualquer validade. Isto é, existem os dois suportes possíveis para os processos correrem, 

uma vez que é direito do cidadão decidir por qual suporte quererá que o processo corra - 

a não ser que o processo seja 100% digital, nesse caso, não há hipótese de o materializar.  

A nível da partilha de documentação, aquilo a que entrevistado deu mais ênfase 

tem que ver com a partilha de documentação obrigatória, nomeadamente para portais 

onde são obrigados a colocar determinado tipo de processos ou documentos. O que 

acontece atualmente é que não há protocolos de comunicação entre as organizações e 

esses portais, por isso tem que ser tudo migrado manualmente, não havendo forma de 

automatizar esse processo. O que se espera é que com o novo Simplex, esta questão da 

partilha de informação seja repensada através dos protocolos de comunicação. O 

entrevistado referiu também que, para que duas organizações sejam interoperáveis é 

necessário que ambas as partes estejam interessados, dado que já aconteceu 

desenvolverem protocolos e mapeamento da metainformação para a partilha automática 

de informação e, dado que foram o único lado a apostar nesse automatismo, não houve 

resultados significativos e a troca de informação automaticamente não foi possível.  

 

2ª Parte - Adesão a programas para a IS entre a AP 

 Não são aderentes ao programa PAEIS, mas são membros observador 

relativamente à MEF, uma vez que se consideram muito críticos, ou seja, têm acesso ao 

trabalho desenvolvido e aplicam, mas não aderiram a 100% à forma de implementação. 

 

3ª Parte - MEF e MIP 
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Não existe uma formalização do MIP no esquema de metainformação adotado 

pela organização, sendo que desenvolveram, em 2009, um XML próprio. Para a 

elaboração deste esquema próprio, analisaram normas como a NISO Z39, PREMIS, 

Dublin Core, METS, ISAD (G), dos quais retiraram alguns campos que são inseridos no 

“momento de captura do objeto digital”. Esta organização diferencia a metainformação 

descritiva da metainformação de técnica e de preservação, sendo que são recolhidas de 

formas diferentes. Relativamente à metainformação descritiva (como título e assunto), 

não utilizam as mesmas designações que o MIP. Para tal, existem protocolos de 

comunicação como o OAI-MPH que permitem a migração de metainformação de um 

sistema para o outro, fazendo corresponder dois campos, mesmo que tenham nomes 

diferentes, desde que se faça esse mapeamento. Quando tentavam enviar informação 

para a Europeana, que obrigava a utilização de “8 metacampos” que mapearam com a 

sua própria metainformação, e ao submeter a plataforma não assume esse mapeamento. 

Ao analisar o MIP, o entrevistado referiu que este agrupa vários tipos de 

metainformação com destinos diferentes, nomeadamente, a descritiva, a técnica, a de 

preservação e a estrutural. Existem campos que facilmente podem ser automatizáveis 

como o formato.  

Para esta organização, o campo “assunto” está relacionado com a MEF sendo uma 

lista controlada que o colaborador pode consultar para descrever aquele documento. No 

entanto, o entrevistado também dá especial ênfase ao que é escrito livremente (que estará 

no campo descrição) - Folksonomia; estas Folksonomias também criarão uma lista. Para 

o entrevistado, qualquer um dos campos é essencial, sendo que um é controlado e por 

isso mantém-se o controlo que lá está, e outro é importante para a recuperação de 

informação (e todo o seu ciclo) pois detalha melhor a informação. Este campo, 

“descrição”, poderá também ser utilizado para contornar algum limite do sistema em 

questão. A MEF é definida por processo e não por documento. O 3º nível MEF será 

relativo ao Processo Documental, sendo que um “4º nível”, que a organização define 

como o assunto, é adaptado por documento. A utilização da MEF deve-se ao facto de, 

apesar de ainda não servir para ser “interoperável”, dá a possibilidade futura que a 

receber como um campo de metainformação.  

Quando inquirida relativamente à adequação do esquema de metainformação, 

considerando o conceito de processo e documento, o entrevistado referiu que deve 

pensar-se na lógica da herança, sendo que ao nível do processo haveria uma “ficha de 

metadados” e ao nível de documento existiria outra (em que ambos poderiam ser 

definidos e parametrizáveis por tipologia) e houvesse a possibilidade de 

automaticamente a “ficha de metadados” ao nível do documento herdasse a 

metainformação que conviesse da “ficha de metadados” do processo: é nesta base que 

esta organização trabalha. Para tal, e num cenário em que aplicaria o MIP como esta 

“ficha de metainformação”, o que faria seria verificar quais dos elementos MIP se 

aplicariam só ao nível do processo e quais se aplicariam só ao nível do documento, para 

poder simplificar cada um dos esquemas (Por exemplo, a MEF, no caso desta 

organização, só fará sentido ao nível do processo e não ao nível do documento e o assunto 

só ao nível do documento e não de processo. Dado que o elemento da MEF é obrigatório, 
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então esse campo poderia ser herdado). Na opinião da entrevista a forma de 

implementação, está dependente das “regras da casa”, pelo que cada organização deve 

ter a sua forma de trabalho e organização.  

O entrevistado levanta problemas também ao elemento Formato que, no seu 

ponto de vista, não se aplica ao documento mais sim ao objeto digital. O entrevistado 

difere também “ficha de recolha de metadados” (FRM) que deverá ser aquilo que está 

apresentado no MIP, e terá que ver com o conteúdo e depois terá um ou mais 

componentes associados de metadados técnicos do, por exemplo, objeto digital PDF. Aí 

questiona-se sobre em que forma é que o Formato se pretende aplica, se ao nível do FRM 

se não nível dos componentes do ficheiro em si (que é o que fará mais sentido). Na 

opinião do entrevistado, esta refere que a aplicação de esquemas de metainformação 

descritivos é apenas ao documento, e os técnicos apenas aos objetivos digitais. Será essa 

uma das críticas que o entrevistado faz ao MIP: no seu ponto de vista não é percetível em 

que âmbito é que o MIP se deverá aplicar e isso deverá ser definido por parte de quem o 

criou.   

Outra questão é levantada, quando o entrevistado se depara com o elemento 

relativo à assinatura digital: no caso desta organização, a assinatura digital está 

identificada no próprio documento e não na FRM, daí como colocar essa assinatura em 

metainformação. 

A questão da diferença de metainformação (descritiva, técnica, etc.) e a forma de 

recolha voltam a ser faladas, uma vez que a entrevistado presume que o objetivo do MIP, 

ao agregar metainformação de todos os tipos, seja criar um “bloco” de metainformação, 

em que se centralize toda a metainformação sobre aquele documento específico. Por este 

motivo, será “fácil” atribuir automatismos a alguns campos, escondendo-os até do 

utilizador para criar uma interface mais amigável e menos confusa.  

A nível da questão da autoria, esta organização identifica a pessoa que inseriu o 

documento com um campo chamado “Operador”. No caso ser um processo aberto por 

um requerimento, por exemplo, a autoria do processo também não será identificada 

como o cidadão. Pode ser identificado como autor do documento mas não do processo. 

A nível do processo é definido um gestor de processo. Daí que a figura de “autor” seja 

demasiado redutora. Para esta organização, a figura do produtor aplicar-se-á mais 

também pelo princípio da proveniência, que será identificado como a unidade orgânica 

que produziu aquele documento e terá mais que ver com a figura do dono do documento.  

O entrevistado referiu que muitos conceitos que estão no MIP não são bem 

interpretáveis, e, por XML, definir linguagem mais natural para corresponder a 

determinados elementos, ou organizar um glossário ou através do aparecimento de pop-

ups a explicitar cada objeto.  

O entrevistado refere que o MIP será uma vantagem, principalmente para as 

organizações que não têm um esquema de metainformação formalmente definido, visto 

que dará alguma orientação. Por outro lado, o entrevistado avalia o MIP como pouco 

consistente. Com o novo sistema que cumpre a MoReq, já se irá utilizar a maior parte 

dos campos do MIP. Apesar de a entrevistado pensar que se justifica manter estes 

requisitos de interoperabilidade, pensa que a atual ferramenta não se adequa às 
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necessidades da organização dado que o MIP está muito teórico, e que, talvez devessem 

ser elaborados projetos entre organizações do mesmo género e criar formas de partilha 

de conhecimento.  
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Anexo 6 - Entrevista da Organização D 

 

1ª Parte - Gestão Documental 

Neste momento, a organização não tem uma política de gestão documental 

definida, pelo que estão a trabalhar nesse sentido. Encontram-se ainda na fase de 

aquisição de um sistema de gestão documental e da aplicação da MEF, sendo que estão 

também na fase construção de um plano de classificação de acordo com a MEF. Por isso, 

a nível de estratégia e dado que não tinha nenhum sistema de gestão documental, a 

prioridade é implementar a MEF ainda em suporte papel. A classificação de 

documentação passa não só por quem a gere, como por quem a cria, pelo que o 

entrevistado refere que é necessário intervir tanto na fase de criação, como na fase de 

gestão dos fluxogramas da circulação de informação, com o objetivo de ter no arquivo 

documentos com valor informativo e probatório.  

O entrevistado refere que tem sido dado mais destaque a esta questão da 

classificação da informação, algo que se justifica pelo facto de a própria lei obrigar neste 

momento a ter determinados cuidados, tal como tem sido promovida a 

desmaterialização da documentação no âmbito da modernização administrativa, por 

forma a melhorar o acesso à informação.  

Com o arranque do programa Simplex, tem surgido muita controvérsia na área 

da arquivística, também relacionado com a questão da interoperabilidade semântica, 

tendo o entrevistado referido que esta questão não é tão linear como demonstram: tanto 

é necessário tempo de adaptação como investimento. Outro problema que o entrevistado 

refere que está a existir, ainda no âmbito na interoperabilidade semântica, é a não 

consideração pela preservação digital (uma vez que as pessoas pensam que estes 

problemas são resolvidos através da “cloud”).  

No caso desta organização, e antes de passar para a última fase do projeto que 

será a desmaterialização completa dos documentos, haverá uma fase intermédia com a 

circulação  de informação em simultâneo em papel e em digital, uma vez que não será 

possível garantir inicialmente o valor probatório de documentos digitalizados. 

Também é referida a necessidade que esta organização tem da integração entre 

os sistemas e bases de dados existentes, algo que necessita de investimento.  

Verifica-se alguma necessidade de partilha de informação, uma vez que são 

partilhados documentos entre esta organização e outras com frequência. 

 

2ª Parte - Adesão a programas para a IS entre a AP  

Procuram, através do programa PAEIS, ajuda da DGLAB tanto na questão da 

implementação da MEF como na questão da preservação digital. A adesão ao programa 

está pendente, uma vez que o entrevistado refere que antes da adesão ao programa quer 

ter já a MEF implementada, pelo menos de forma embrionária, tendo em consideração 

os prazos que a adesão implica.  

 

3ª Parte - MEF e MIP  
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Ainda não utilizam nenhuma das ferramentas. No entanto, a utilização da MEF 

está próxima (iniciando a sua aplicação em suporte em papel), pelo que até ao final do 

ano irão classificar toda a documentação da classe 250, ou seja, tudo o que tem que ver 

com recursos humanos, o que pode não ser totalmente correto uma vez que os campos 

relativos aos recursos humanos não estão concentrados apenas na classe 250. O 

entrevistado critica a MEF quanto a esse aspeto: nem tudo está centralizado na classe 

que lhe está atribuída, dando o entrevistado o exemplo da classe 250 e da 750. 

O entrevistado também levanta a questão da organização da MEF. Visto que a 

MEF está definida por processos de negócio, e esse não é “um termo de utilização 

comum” entre os arquivistas. Segundo o entrevistado, esta questão vai acabar por levar 

a uma mudança: se antes se considerada a produção e quem produz o documento, neste 

momento enfatiza-se o “gestor do processo”. 

A MEF permitiu uma perceção da grande quantidade de processos repetidos 

existentes nas várias organizações da Administração Pública. Isto porque havendo um 

processo que passe por várias organizações, a informação fica guardada em todas elas. O 

que se está a tentar fazer neste momento é que apenas a organização que fez, por 

exemplo, o pedido, ou tem responsabilidade sobre o processo, seja a única entidade a 

guardar a informação. Nessa fase o que se está a tentar fazer é definir que tipo de 

processo é: se é comum, se é específico, entre outros. O entrevistado refere-se a este facto 

como uma “mudança de paradigma”, uma vez que “quem conserva não é quem produz”. 

Nesta altura, o entrevistado pergunta-se o que acontece às organizações que estiverem 

envolvidas no processo e não guardarem a informação porque essa está na guardada na 

organização responsável e que quiserem ter acesso à informação do processo: “Se nós 

destruirmos será que conseguimos ter acesso?” 

Apesar de admitir que MEF “tem de começar por algum lado”, o entrevistado 

refere que ainda está incompleta, pelo que deve ser permitido que cada organização 

insira novos processos. Por outro lado, o entrevistado opina que a MEF desce demasiado 

ao pormenor e que esse facto depois pode causar confusão por se juntar tudo - o que 

acontece no setor da organização em questão. O entrevistado refere que o número de 

pessoas envolvidas na criação e atualização da MEF não é suficiente.  

O entrevistado refere uma diferença clara entre bibliotecas e arquivos, uma vez 

que a nível de arquivo não havia propriamente normas. Num caso prático, o arquivista 

desenvolvia o plano de classificação para o seu arquivo. A MEF foi a primeira tentativa 

de normalizar os arquivos. A questão é que a nível do arquivo são trabalhados 

documentos únicos, ou seja, por mais específica que a MEF possa ser, grande parte da 

classificação estará dependente de quem classifica e que, por isso, será necessária uma 

maior formação e especialização por parte de quem classifica os documentos. 

O entrevistado volta a reforçar que estes projetos estão muito dependentes de 

quem os organiza uma vez que tem que haver representantes dos diferentes sectores: os 

processos da administração local serão diferentes que os processos da administração 

central. Apesar de todas estas críticas à MEF, o entrevistado refere que as organizações, 

e em concreto esta organização, mantém o interesse em implementar a ferramenta o que 

prova a sua aceitação apesar das dificuldades. Após a implementação da MEF, o 
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entrevistado pensa que será mais fácil para implementar o MIP, apesar de não estar nos 

objetivos a curto prazo. Nota-se que a MEF e o projeto ASIA (dado que é uma 

continuação da MEF e que o entrevistado também se pergunta até que ponto é que será 

tão linear a conservação ou destruição de determinados documentos) têm prioridade em 

detrimento do MIP. 

A questão da formação nestas ferramentas, é algo que também é referido como 

um aspeto muito importante que não está a acontecer de momento. Mesmo a elaboração 

de manuais de utilização, não são suficientes porque da forma que teriam de ser feitos 

(com linguagem básica e simples o suficiente para toda as pessoas serem capazes de 

entender), por outro lado, a nível técnico ficaria incompleto ou até incorreto.  

A nível do MIP, a organização ainda não começou a pensar em implementar o 

MIP, dada a prioridade dada à MEF. O esquema de metainformação que usam 

atualmente foi pensado internamente de acordo com as necessidades da pesquisa e 

recuperação de informação. Os elementos de descrição do documento são na base do 

número de identificação do documento, da data de entrada e data de criação do 

documento, quem criou, o assunto, a quem se dirige, campo onde registam o processo 

do documento e um campo de observações. Futuramente haverá um novo campo para 

identificar o código de classificação MEF. Toda esta gestão é feita num ficheiro em Excel. 

Apesar de referir que o sistema tradicional funciona, necessitam de um sistema que 

permita gerir o documento também na base do processo e na base do valor de prova, uma 

vez que determinados campos são “invioláveis”, o que não acontece no papel. E mesmo 

a nível de enganos, esses enganos ficam registados. O entrevistado confirma um sistema 

de gestão documental e workflow tem todas estas vantagens e que a metainformação que 

ele atribui aos documentos é vital. No caso desta organização, existe alguma resistência 

na mudança, uma vez que a adesão a estes sistemas implicam uma mudança da forma de 

trabalho. O entrevistado dá a sugestão que se façam casos de estudo de casos de sucesso.  

O entrevistado tenta explicar que a não adesão ao MIP se deve à parte 

“tecnológica” que ele envolve e que quem trabalhar com ele necessitará uma formação 

adicional à da arquivística (dado que a questão da metainformação não é falada entre os 

arquivistas). Ou seja, por um lado, há a questão do desconhecimento e por outro a 

questão de sair do âmbito da arquivística e passar mais para o âmbito da informática. O 

necessário é definir os limites de uma e outra profissão e ainda  haver um intermediário 

que permita a comunicação entre os dois lados, como se fosse um “tradutor”.  

A nível de características a que o MIP deve responder têm que ver com a facilidade 

na aplicabilidade, com uma “linguagem percetível, sem descorar a parte tecnológica” 

associada. Neste momento, o documento é demasiado teórico e de difícil aplicação na 

prática. Na perspetiva do entrevistado, o documento do MIP é redundante e não se 

percebe a vantagem da aplicabilidade do mesmo na prática. Mesmo compreendendo que 

há vantagens a nível da integração de sistemas, o entrevistado ressalta que o tipo de 

profissionais que trabalhará e utilizará o MIP e a MEF serão diferentes daqueles que 

estarão presentes na integração de sistemas. O entrevistado duvida que esteja próxima a 

implementação do MIP, dado tudo isso que implica: a aplicação destas ferramentas fará 

mais sentido se as organizações tiverem sistemas de informação/sistemas documentais 
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e o entrevistado questiona-se até que ponto haverá interesse de muitas partes a fazer 

esforços para esta integração (o entrevistado a este nível revela que está tudo muito 

“estanque”). No entanto, questionada sobre se utilizaria o MIP, o entrevistado adianta 

ainda que no futuro sim, desde que seja aplicado em várias organizações para haver mais 

do que uma parte interessada. 
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Anexo 7 - Entrevista Organização E 

 

1ª Parte - Gestão Documental 

 Nesta organização aplica-se mais a gestão de arquivo que é feita no GISA, sendo 

que o esquema de metainformação utilizado é o que vem pré-definido no sistema, 

elaborado segundo algumas normas. O volume de documentação é elevado, também em 

arquivo em papel cuja digitalização ainda não é possível a toda a documentação, dada a 

falta de recursos. Ainda existe muito a cultura da impressão sucessiva de documentação. 

Aquando da digitalização do documento, este fica guardado num servidor interno à 

organização e depois são feitas as respetivas ligações com a base de dados interna para a 

sua disponibilização. Nessa fase é também enviada uma cópia para a organização à qual 

a primeira está dependente. 

A nível de partilha de documentação, não há grande necessidade nem partilha 

periódica com outras organizações que não sejam do mesmo sector. A única partilha que 

é efetivamente verificável é a nível interno da organização. Por este motivo, enquanto 

não surgir esta necessidade, a alteração a nível interno destas questões não é tão 

necessária. 

 

2ª Parte - Adesão a programas para a IS entre a AP 

Não são aderentes ao programa PAEIS, nem tinham conhecimento da existência 

do mesmo, apesar de estarem presentes em várias reuniões com as entidades produtoras 

das ferramentas e responsáveis por estes programas. Apenas a MEF e o Projeto ASIA 

(participando no seu desenvolvimento) estão a ser considerados por parte desta 

organização. Por este motivo, não têm para já datas definidas para implementação.  

 

3ª Parte - MEF e MIP 

O entrevistado desconhecia existência do MIP. A organização apenas tem 

conhecimento da MEF, através das entidades responsáveis pela sua criação. Ao ouvir a 

explicação resumida do MIP, a ideia com que o entrevistado ficou foi que fosse algo mais 

direcionado para as áreas da informática. 

O entrevistado reflete acerca da discrepância entre os diversos sectores e, mesmo 

do mesmo sector, as diferenças organizacionais são muito diferentes: a abrangência, a 

difusão e o tipo de informação são muito diferentes; “cada arquivo é um arquivo” e é 

difícil arranjar um consenso. Quando entidade à qual esta organização está dependente 

tentou uniformizar, acabou por haver problemas, dado que não havia concordância, por 

exemplo, a nível de prazos de conservação, e muitas questões referentes a esta 

organização não estavam contempladas. 

O que se pretende com a MEF é, pela primeira vez, uniformizar os arquivos 

consoante a classificação por assunto/função. Algo que o entrevistado duvida se terá o 

efeito desejado uma vez que, e reforça a mesma ideia, os arquivos são todos diferentes 

(diferem pela idade, datas, realidades). Da mesma forma que se fala pouco a nível da 

preservação digital.  
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Algo que o entrevistado refere, e que é um problema com o qual se deparam neste 

momento, é com a diferença de critérios que há para a descrição e classificação dos 

documentos de hoje para o passado, uma vez que não recebem a documentação descrita 

(ou pelos como é necessário que atualmente se descreva). Como tal, a primeira conclusão 

do entrevistado, é que implementando estas ferramentas terá de ser uma abordagem 

prospetiva e não retrospetiva.     

O entrevistado refere que, uma vez que seja criada uma base de dados unificada, 

ou haja mesmo a integração de várias, a nível da implementação destas ferramentas ou 

das ferramentas que forem necessárias, as necessidades mudam e é preciso adequar os 

termos e vocabulário que é comum.  

A MEF só estará em fase de implementação uma vez terminada a fase de avaliação 

que está a decorrer no conjunto das organizações cuja esta organização pertence, e tendo 

em consideração que processos de negócio são aplicáveis na realidade em questão. Esta 

classificação por processo trará a vantagem de que no arquivo desta organização, não 

será necessário classificar “série a série”. O entrevistado reflete que, cada vez mais, há 

uma crescente complexidade destas questões, quando o prioritário deveria ser o inverso. 

Quando questionado sobre a adesão ao MIP ou a um esquema de metainformação 

semelhantes, o entrevistado referiu que, só no caso de obrigatório é que se tomariam 

medidas urgentes, a não ser que, na opinião do entrevistado, ao ser estudado e testado 

se verificasse aplicabilidade à organização. Para verificar esta aplicabilidade, teria ser 

feito algo como um questionário a nível interno para perceber “as reais necessidades”. 

Nesse caso, proceder-se-ia à implementação do MIP sendo esta facultativa. Esta questão 

está relacionada também com o facto de que o sistema de gestão documental que utilizam 

não ser de fácil atualização.  

O entrevistado refere também que se deve ter em consideração a simplificação 

dos procedimentos, e se vai ser levada a cabo uma uniformização, deve haver algo que 

seja “geral” e “num curto espaço de tempo”, sendo que maior parte dos projetos e 

programas têm fraca aplicação visto que demoram muito tempo a ser desenvolvidos e 

não têm um “princípio, meio e fim”, ou seja, não há eficácia. Portanto, até o projeto ASIA 

estar terminado e aprovado, não se vai fazer outro tipo de alterações. 

Outra crítica feita pelo entrevistado é que geralmente estas ferramentas são 

executadas e depois é que se estuda a aplicabilidade do mesmo, quando a abordagem 

deveria ser inversa: primeiro procuram-se as necessidades, desenvolvem-se e testam-se 

as ferramentas e só depois dessas fases é que se aplicam. O entrevistado também reflete 

que haverá sempre campos específicos para cada organização, ou então, elementos 

campos gerais com terminologias diferentes e aí será necessário o tal mapeamento para 

a integração dos sistemas. Uma organização não deve ser obrigada a preencher 

elementos que não façam sentido na sua realidade: a essência e o esqueleto pode ser igual 

para todas as organizações, mas haverá sempre diferenças entre os diferentes sectores e 

as organizações dentro de cada sector, “os núcleos terão de continuar a existir”. 

A formação nestas ferramentas será de extrema importância. 
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Anexo 8 - Entrevista da Organização F 

 

1ª Parte - Situação atual da Estratégia de Gestão Documental 

Utilizam o iPortalDoc como sistema de gestão documental e workflow.  

A questão da partilha documental apresenta dois níveis do ponto de vista 

administrativo: o primeiro tem que ver com o próprio processo do documento e com a 

sua passagem pelas várias instituições; o segundo tem que ver com a partilha de fundo. 

O entrevistado referiu que, do primeiro ponto de vista, pode dizer-se que se verifica uma 

necessidade de partilha considerável; do segundo ponto de vista a mesma necessidade 

não se verifica (o que não deve confundir-se com a mudança de custódia de fundos). Por 

este facto, justifica-se que se utilizem ferramentas que uniformizem as organizações para 

a partilha de documentos. Num exemplo prático, o entrevistado refere que se receber um 

documento descrito pelo MIP e classificado pela MEF então a descrição e classificação 

desse documento já está feita, logo, diminui esforço para tal.  

 

2ª Parte - Adesão a programas para a IS entre a AP 

São aderentes ao PAEIS desde 2013 e têm conhecimento de que com a adesão 

está implícito um compromisso de implementação da MEF e do MIP.  

 

3ª Parte - MEF e MIP 

Consoante aquilo que o entrevistado tem percebido nas reuniões sobre estas duas 

ferramentas, a maioria das organizações envolvidas não está a implementar a MIP.  O 

entrevistado também refere que estas reuniões foram sempre convocadas com o objetivo 

de discutir a MEF e nunca o MIP.  

O entrevistado afirma que, ao contrário da MEF, se o MIP passar a ser uma norma 

obrigatória este passará a ser uma ferramenta mais considerada por parte de quem 

“constrói as aplicações” do que propriamente por parte do utilizador. Isto é, a MEF exige 

um maior conhecimento por parte do utilizador do que o MIP, com questões, por 

exemplo, que tenham que ver com a construção do plano de classificação, verificar a 

“conformidade dos diferentes níveis da MEF para a documentação que têm”. O utilizador 

ou o cliente que comprar a aplicação, só tem de saber se a aplicação está conforme o MIP 

ou não, já a MEF envolve um maior esforço por parte de quem classifica. Para o 

entrevistado este deverá ser um dos motivos pelos quais as organizações não estão 

preocupadas com o MIP, uma vez que a sua implementação passará mais pelos 

produtores das aplicações e a sua utilização é mais fácil. 

Para o entrevistado, as normas de catalogação são muito mais inequívocas a nível 

de bibliotecas do que a nível de arquivos. Talvez pelo facto de o tipo de documentação 

presente em arquivo ser tão heterogénea e “fluída” (apesar de haver o preconceito que 

dita o contrário, a biblioteca também tem tipologias de documento variadas). A diferença 

está na base de que a normalização para biblioteca está pensada para vários tipos de 

documento (livros, música), ao contrário do arquivo, em que a tentativa de normalizar 

passa por normalizar os documentos de arquivo como um todo. E para o entrevistado, o 
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MIP peca pelo mesmo motivo, tens algumas questões pouco inequívocas, havendo 

muitas dúvida para a aplicação de alguns campos.  

Por exemplo, o entrevistado foi questionado relativamente à distinção entre os 

dois elementos “Assusto” e “Descrição” do MIP. Do ponto de vista de arquivo, por 

exemplo, a “descrição” é vista como o resumo do documento. No entanto, isto é uma 

questão que não está bem explicada no documento, e é algo que pode criar confusão 

principalmente para alguém que não esteja perfeitamente inteirado com as definições 

específicas no âmbito da arquivística.  

A nível da implementação da MEF, apesar de já existir um esforço para tal na 

organização, o entrevistado refere que a MEF ainda está em alterações constantes, apesar 

de já se estar a pensar também no Projeto ASIA. Ou seja, mesmo estando ainda o 3º nível 

em discussão, coloca-se a execução do ASIA. O entrevistado também reflete que a MEF 

não é um instrumento de recuperação de informação, mas, e apesar de também poder 

ser usado como tal, o objetivo principal está na esfera da avaliação de informação (tendo 

em consideração o ASIA aplicado a cada nível) e da construção de um plano de 

classificação. Para a eliminação de documentos existem os relatórios de avaliação (para 

a documentação acumulada) e as portarias documentais (para a documentação 

produzida), ambos são de uma grande complexidade de elaboração e obrigatórios. O 

entrevistado refere que o ASIA é um instrumento para a criação de portarias de avaliação 

de informação. A documentação digital obriga a uma plano de preservação digital, algo 

que é necessário, tendo em consideração a acumulação documental a nível digital. No 

entanto, a elaboração de um plano de preservação digital também é de grande 

complexidade. Ou seja, existe uma necessidade muito significativa de gerir a preservação 

dos documentos, mas a quantidade de regras obrigatórias acaba por dificultar. O projeto 

ASIA trará vantagens muito significativas para esta tarefa. O entrevistado referiu que 

este é de um motivos pelos quais a MEF deverá ser aplicada primeiramente ao processo, 

para facilitar a eliminação de documentos. No entanto, o entrevistado argumenta que se 

se colocar a MEF ao documento, haverá situações em que um documento de um processo 

que possa ter um prazo maior que o do identificado nos outros documentos do mesmo. 

Assim o entrevistado reforça que a MEF deverá estar a nível do processo.    

Na opinião do entrevistado, a MEF pode ser implementada a nível do documento, 

no entanto e preferencialmente, deveria ser valorizada a noção processual, e para tal deve 

classificar-se ao nível do processo e não ao nível do documento. O problema que se 

considera aqui será o da avaliação, uma vez que os prazos de preservação para um 

documento e para um processo serão diferentes. Para além disto, quem abre um processo 

é que deverá classificar o processo. Poderá existir uma grande complexidade e 

quantidade de níveis da MEF no plano de classificação, o que para quem classifica, prevê 

um amplo conhecimento das tipologias documentais, o que implica também formação 

da utilização da MEF. O que se passa atualmente nesta organização é que se perdeu essa 

lógica processual, uma vez que a documentação é classificada individualmente e 

organizada por data de entrada. A nível do MIP coloca-se também a mesma questão e o 

entrevistado acredita que será possível aplicar o MIP nas duas lógicas (processo e 

documento) o que depois irá auxiliar no automatismo por hereditariedade de elementos. 
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Deste modo, o entrevistado conclui que tanto a MEF como o MIP deverão inicialmente 

ser pensados a nível da lógica processual e só depois a nível da lógica documental, algo 

que faz sentido ser aplicado devido à falta de recursos e uma grande quantidade de 

informação para descrever. Este método é uma salvaguarda caso não seja possível 

descrever documento a documento. 

Para o entrevistado criar ou adotar um esquema de metainformação, a base terá 

de estar relacionado com os campos inequívocos, isto é, não basta apenas indicar quais 

são os campos a utilizar, mas sim especificar corretamente como deverão esses campos 

ser preenchidos. O MIP tem este problema, pela opinião do entrevistado. Outra questão 

levantada para o MIP é que não se deve deixar que se utilize muita metainformação extra 

MIP, pelo contrário, este é que deve tentar abranger o integralmente o universo, 

prevendo todas as possibilidades.  

A nível no MIP, o entrevistado critica que este não é inequívoco, que não tem 

havido uma preocupação em atualização e em perceber a sua aplicabilidade e que ainda 

exige muita reflexão. O entrevistado afirma que o facto de uma aplicação estar conforme 

ao MIP será muito vantajoso, apesar das falhas da ferramenta, uma vez que não deixa de 

ser uma norma e que pode ser um fator decisivo para uma organização quando tiver de 

escolher entre determinados sistemas. 

Um esquema de metainformação, para o entrevistado, poderá ser extenso, desde 

que abranja todo o universo de possibilidades e que essas possibilidades sejam 

inequívocas. Isto é, o entrevistado coloca o foco na clareza e não na dimensão. Qualquer 

sistema terá de ser congruente, e para isso é necessário que se apliquem as regras. 
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Anexo 9 - Comparação de normas e orientações para conteúdos e documentos (retirado de RPA 2014b) 

Norma Tipo Definição e funcionalidades Formas de aplicação Obrigatoriedade 

MIP Estrutural 

Esquema de metainformação de 17 elementos para a 
gestão de documentos de arquivo, requisitos de 
autenticidade e fiabilidade, metainformação descritiva, 
técnica e de preservação; aplicável a qualquer recurso 
produzido ou detido por uma organização, 
independentemente do suporte ou do formato.  

Apenas alguns elementos são 
considerados obrigatórios: Título; Id 
de registo; Código de classificação; 
Id do produtor; Organismo 
produtor; Idioma; Data/hora do 
registo; Tipo de recurso; Formato de 
dados; Estatuto de utilização. 
Remete para esquemas 
normalizados de representação: 
ISAD (G) 2; da ISAAR (CPF) 2, da 
ISDF, da ISDIAH.  

Recomendada 

ISAD (G) 
2 

Estrutural 

Norma internacional (respons. ICA/CDS): orientações 
gerais para a descrição multinível (do geral para o 
particular; registo de informação pertinente na descrição; 
assegura ligação entre descrições e não repetição de 
informação) da documentação de arquivo, 
independentemente da forma/suporte. Sem orientação 
específica para a descrição de documentos especiais, 
exemplo: selos, documentos eletrónicos, etc. Pratica o 
princípio da proveniência. Objetivos: assegurar a 
produção de descrições consistentes, apropriadas e 
autoexplicativas; facilitar a recuperação e a troca de 
informação, a nível nacional e internacional, sobre 
documentos de arquivo; possibilitar a partilha de dados 
de autoridade; tornar possível a integração de descrições 
provenientes de diferentes entidades num sistema 
unificado de informação. Não define formatos ou modos 
de apresentação desses elementos, por exemplo em 
inventários, catálogos, listas, etc. Recobre apenas 
parcialmente as condições necessárias à troca 

Apenas alguns elementos são 
considerados essenciais para o 
intercâmbio internacional de 
informação arquivística: Código(s) 
de referência; Título; Data(s); Nível 
de descrição; Dimensão e suporte 
(quantidade, volume ou extensão); e 
Nome do(s)produtor(es). Utilizar 
em articulação com: normas de 
descrição do ICA; ODA I;ISO;EAD 
2; esquemas XML. 

Obrigatória 
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automatizada de informação através de redes 
informáticas. Pode servir de ponto de partida ao 
desenvolvimento de formatos de comunicação e/ou de 
troca de dados, como os DTDs (EAD) ou esquemas XML.  

EAD 2 DTD 

Utilizada para codificar instrumentos de descrição a 
disponibilizar na Internet. Corresponde a uma "definição 
de tipo de documento" (DTD), conforme à ISAD(G) 2, 
assente sobre XML, o que confere a normalização 
estrutural básica para a interoperabilidade. Caracteriza-se 
por: independência de software e de hardware, garante 
de durabilidade dos dados contra a rápida obsolescência; 
representar facilmente a natureza complexa e hierárquica 
da informação arquivística. Permite descrever diferentes 
tipos de conteúdos a disponibilizar na RPA, ou seja, de 
forma eletrónica, facilitando o seu armazenamento, 
processamento e transmissão. Permite a troca de dados 
arquivísticos; a conversão de instrumentos de descrição 
não informatizados; a sua disponibilização em linha.  

Usado para descrição de 
documentação de arquivo. A 
estrutura normalizada e rigorosa 
viabiliza a constituição de uma 
plataforma comum de dados 
pesquisáveis pelo motor de busca 
inter-repositórios. Ao contrário da 
ISAD (G) 2, que é uma norma 
descritiva ou procedimental, a 
utilização do EAD “impõe” a 
utilização de elementos únicos 
comuns a todos os repositórios na 
rede.  

Obrigatória 

ODA I 
Estrutural
; 
conteúdos. 

Documento produzido pelo IAN/TT / DGARQ, com base 
a ISAD (G) 2 e seguindo os princípios nela enunciados.  

A utilizar: para criação de descrições 
normalizadas de documentação de 
arquivo, no âmbito da RPA. Alguns 
elementos de informação são 
considerados obrigatórios, 
consoante os diferentes níveis de 
descrição. A utilizar em articulação 
com as ODA II e III, EAD 2, 
esquemas XML, normas ISO e com 
as Orientações para a descrição 
arquivística: Documentação: 
Especificações para o IAN/TT; com 
a Codificação do nome dos 
municípios e das freguesias. 

Recomendada 



 

133 
 

Z39.87; 
MIX 

Dicionário 
de dados 

Produzida pela NISO. Define um conjunto de elementos 
de metainformação específicos para aplicação em 
imagens digitais bitmap. Objetivos: facilitar o 
desenvolvimento, troca e interpretação de imagens 
digitais; viabilizar a interoperabilidade entre sistemas, 
serviços e software; e suportar a gestão a longo termo e 
acesso continuado a coleções de imagens digitais.  

Este esquema de metainformação 
deverá ser aplicado aos conteúdos 
de imagens a disponibilizar na rede. 
Apenas os elementos obrigatórios 
mínimos deverão ser aplicados. 

Recomendada 

ISAAR 
(CPF) 2 

Estrutural 

Norma internacional (respons. ICA/CDS): fornece regras 
gerais para a descrições de pessoas coletivas (PC), pessoas 
singulares (PS) e famílias enquanto produtoras e gestoras 
de documentação de arquivo, e para a descrição do 
contexto de produção dos documentos, i.e., para a criação 
de registos de autoridade arquivística. Pode ser utilizada 
para controlar a forma do nome e a identidade da PC, da 
PS e da família, através de pontos de acesso 
normalizados: Permite: documentar as relações entre 
diferentes produtores e entre estes e os documentos de 
arquivo por eles produzidos e/ou relacionados 
(biblioteconómicos e museológicos, etc.); ligação de 
descrições de um produtor às descrições da 
documentação por ele produzida e possibilita localizar, 
reunir e relacionar virtualmente informação dispersa por 
diferentes entidades detentoras. Prevê a elaboração, por 
país/idioma, de regras ou convenções para a 
normalização dos pontos de acesso. Recobre apenas 
parcialmente as condições necessárias à troca 
automatizada de informação através de redes 
informáticas. Foi concebida para servir de ponto de 
partida ao desenvolvimento de formatos de comunicação 
e/ou de troca de dados: DTDs (EAC) ou esquemas XML e 
SGML.  

Apenas alguns elementos são 
considerados essenciais para o 
intercâmbio internacional de 
informação arquivística: Tipo de 
entidade; Forma(s) autorizada(s) do 
nome; Datas de existência; e 
Identificador do registo de 
autoridade. A utilizar em articulação 
com as outras normas de descrição 
do ICA, com as ODA II e III, com as 
ISO, com o EAC 2 ou esquemas 
XML. 

Obrigatória 

EAC 2 DTD 
Norma utilizada para estruturar e promover o 
intercâmbio de informação relativa aos produtores de 

O EAC 2 obedece aos mesmos 
princípios e metodologias de 

Obrigatória 
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documentação de arquivo. Corresponde a uma "definição 
de tipo de documento" (DTD), conforme à norma ISAAR 
(CPF) 2, assente sobre a linguagem de marcação XML.  

utilização do EAD 2. Servirá 
portanto de base à construção dos 
registos de autoridade, para que 
estes possam ser reutilizados por 
qualquer organização, 
independentemente de ser ou não 
aderente.  

ODA II, 
III 

Estrutural
; conteúdo 

Elaboradas como base na ISAAR (CPF) 2 e seguindo os 
princípios nela enunciados.  

Criação de registos de autoridade 
arquivística no âmbito do Ficheiro 
Nacional de Autoridades 
Arquivísticas: Módulo de Entidades 
Produtoras (MEP); Módulo de 
Entidades Detentoras (MED); 
Módulo de Entidades Aderentes 
(MEA). Permite: a descrição de PC, 
PS e famílias, bem como as relações 
que entre elas, e entre elas e a 
documentação; a escolha e criação 
de pontos de acesso normalizados 
para as PC, PS e famílias e entidades 
geográficas. Apenas alguns 
elementos de informação são 
obrigatórios, consoante se trate de 
um produtor, de um colecionador, 
ou de um autor de documentos de 
arquivo. A utilizar em articulação 
com: ODA I; ISDIAH e ISDF; 
normas ISO; EAC 2; esquemas 
XML.  

Recomendada 

ISDIAH Estrutural 

Norma internacional (respons. ICA/CBPS): fornece 
regras para a descrição normalizada das entidades 
detentoras de documentação de arquivo. Objetivo: 
fornecer aos utilizadores informação contextual relativa à 

A utilizar para a criação de registos 
de autoridade arquivística no 
âmbito do Ficheiro Nacional de 
Autoridades Arquivísticas: Módulo 

Opcional 
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documentação de arquivo. Permite: estabelecer ligações 
entre tais descrições, as descrições dos documentos que 
detêm e as descrições dos produtores da referida 
documentação; previsão de que a informação registada 
em muitos dos elementos de informação que a compõem 
possa constituir pontos de acesso normalizados; a criação 
de listagens de pontos de acesso normalizados ou 
anuários institucionais, aos quais é possível aceder de 
forma direta. Tais listagens podem ser utilizadas para 
criar ligações com listas similares relativas a bibliotecas e 
museus, permitindo a elaboração de anuários comuns 
relativos a entidades detentoras de património a nível 
regional, nacional ou internacional. Recobre apenas 
parcialmente as condições necessárias à troca 
automatizada de informação através de redes 
informáticas. Foi concebida para servir de ponto de 
partida ao desenvolvimento de formatos de comunicação 
e/ou de troca de dados: DTDs (EAC) ou esquemas XML. 

de Entidades Detentoras (MED) e 
Módulo de Entidades Aderentes 
(MEA). Apenas alguns elementos de 
informação são considerados 
obrigatórios: Identificador; Formas 
autorizadas do nome; Moradas. A 
utilizar em articulação com as outras 
normas de descrição do ICA, com as 
ODA II e III, com as ISO, com DTDs 
(XML). 

ISDF Estrutural 

Norma internacional (respons. ICA/CBPS): fornece 
regras para a descrição das funções e respetivas 
subdivisões das entidades associadas à produção e à 
gestão de documentação de arquivo. Permite: a descrição 
das funções como unidades no âmbito de um sistema de 
descrição arquivística; controlar a criação e a utilização de 
pontos de acesso nas descrições arquivísticas; 
documentar as relações entre as descrições das funções, 
entre estas e a descrição da documentação a que deram 
origem, e entre as descrições das funções e as descrições 
dos produtores que as detiveram ou detêm. Objetivo: 
explicar como, porquê e por quem foram exercidas as 
funções, explicar em que consistem, definir o início e o 
fim do seu desempenho. Tais descrições permitem ao 
utilizador uma melhor compreensão do contexto de 

A utilizar para a criação de registos 
de autoridade arquivística no 
âmbito do Ficheiro Nacional de 
Autoridades Arquivísticas: Módulo 
de Funções (MF). Apenas alguns 
elementos de informação são 
considerados obrigatórios: Tipo; 
Forma autorizada do nome da 
função; Identificador da descrição 
da função. A utilizar em articulação 
com: ICA, as ODA, as ISO, com 
DTDs (XML e SGML).  

Opcional 
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produção da documentação de arquivo. Recobre apenas 
parcialmente as condições necessárias à troca 
automatizada de informação através de redes 
informáticas. Foi concebida para servir de ponto de 
partida ao desenvolvimento de formatos de comunicação 
e/ou de troca de dados: DTDs (EAC) ou esquemas XML. 
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Anexo 10 - Comparação de normas e orientações para gestão documental (retirado de RPA 2014b) 

Norma Tipo Definição e funcionalidades Formas de aplicação Obrigatoriedade 

MOREQ 1 
Especificação de 

requisitos 

Documento de requisitos para 
desenvolvimento de sistemas de arquivo 
eletrónicos. Inclui requisitos funcionais e 
não funcionais. É aplicável a documentos 
em papel, na medida em que um sistema 
de gestão de documentos não deve separar 
as duas realidades. 

A utilização pelas entidades aderentes à RPA 
permite uma diferenciação explícita de 
documentos cativos, semi-ativos e definitivos, 
o que viabiliza a seleção de documentos para 
referenciar e acessibilizar na rede. 

Recomendada 

NP4438 - 1, 
NP4438 - 2 

Procedimental 

Norma ISO 15489-1 e 2 traduzida para PT. 
Pretende: normalizar as práticas nacionais 
de gestão de documentos de arquivo, 
numa perspetiva de qualidade. Objetivos: 
gestão de documentos de arquivo em 
qualquer formato ou suporte; definição de 
responsabilidades nas organizações; 
articulação com outras normas, 
nomeadamente NP EN ISO 9001; 
conceção e implementação de sistemas de 
arquivo. Composta por duas partes: NP 
4438-1:2005 Gestão de documentos de 
arquivo, parte 1: Princípios diretores: 
desenvolve os princípios diretores, ou 
seja, define e explicita conceitos e 
processos e os resultados a atingir; fixa as 
etapas e as atividades a seguir com vista 
ao desenho e implementação de um 
sistema de gestão de documentos de 
arquivo; os destinatários são dirigentes 
dos organismos, profissionais de arquivo e 
das tecnologias da informação e todos 

Fornece orientações relativas à gestão de 
documentos de arquivo, em qualquer formato 
ou suporte, nas entidades produtoras, 
públicas ou privadas, para utilizadores 
internos ou externos; não inclui a gestão de 
arquivos definitivos; fornece recomendações 
para a gestão de documentos de arquivo, que 
suportam o enquadramento de um processo 
de qualidade conforme às normas NP EN ISO 
9001 e NP EN ISO 14001; articula-se com a 
especificação MoReq.  

Recomendada 
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aqueles que tenham responsabilidades na 
criação, organização ou gestão de 
documentos de arquivo. NP 4438-2:2005 
Gestão de documentos de arquivo, parte 
2: Recomendações de aplicação: contém 
as recomendações de aplicação, ou seja, 
desenvolve e explicita procedimentos de 
aplicação; constitui um guia de 
implementação da norma NP 4438-1, 
destinado a ser utilizado por arquivistas 
ou outros responsáveis pela gestão de 
documentos de arquivo nas organizações; 
fornece uma metodologia que facilitará a 
implementação da norma NP 4438-1 e dá 
uma visão geral dos processos e fatores a 
considerar nas organizações que 
pretendam aplicá-la. 
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Anexo 11 – Poster apresentado nas Jornadas de Ciência da 
Informação 

 


