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INTRODUÇÃO

O PROJETO na perspetiva do fornecedor de software de Gestão

Documental (GD)

 Questão de Partida:

Como passar de um SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL (SGD) para um

SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) que suporte o SIAP

organizacional, garantindo os inerentes atributos de autenticidade,

integridade, inteligibilidade, preservação, acesso e uso continuado no

longo prazo?

 Partindo de uma nova visão e desafios tecnológicos com que se confronta a Gestão da

Informação (GI), área-chave para as organizações e campo de estudos da CI, é

fundamental perceber a sua articulação com o uso das TIC, nomeadamente na também,

área-chave da Gestão Documental e de que forma as novas soluções informáticas podem,

ou não, responder às emergentes necessidades da Administração Local (AL), tendo em

conta as mudanças em curso numa Administração Pública (AP) que visa o governo

eletrónico e a melhoria contínua dos serviços ao Cidadão.
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INTRODUÇÃO 

 Procurou-se compreender especificamente a componente de software de suporte a

Sistemas de Gestão e o papel dos Fornecedores de produtos e serviços:

 no desenvolvimento e garantia de qualidade do seu produto e serviços de suporte

 como stakeholder importante no processo de melhoria continua da organização

cliente

 Considerar a evolução na área dos Records Management:

 Atuar no setor do desenvolvimento e comercialização de software, conciliando o

questionamento e pesquisa teórica com a realidade de uma organização cuja missão

é desenvolver plataformas tecnológicas de suporte à Gestão Documental em

organizações e instituições públicas e privadas. 3
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OBJETIVOS 

 Análise e proposta de adequação de um software de GD (SGD)

 atual enquadramento teórico, regulamentar e normativo

 as necessidades do segmento de mercado a que se dirige e que se encontra

numa fase de profundas mudanças

 Enquadrar a GD como uma fase do Processo de Gestão de Informação, assumindo

um único e completo ciclo de vida da informação a gerir

 Elaborar um documento de especificação de requisitos

 MoReq2010

 ISO 16175

 ISO 30300/30301

 MEF
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INFORMATIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS DE GESTÃO (ORGANIZACIONAL)

 SISTEMAS DE GESTÃO

 constituem os modelos de operacionalização propostos pelos vários

instrumentos normativos, resultantes da formalização de boas práticas,

e que visam apoiar com componentes informatizadas a implementação

e manutenção de um suporte à Gestão Documental
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SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO ATIVA E PERMANENTE 
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Visão geral que partindo:
 do modelo SIAP, base teórica do processo de operacionalização

enquadra:

 os instrumentos normativos

 o conceito de MSR

SGIAP
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UM ÚNICO CICLO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

(PINTO, 2014)



O PROJETO NA IPBRICK, S.A.
 Gestão de Informação Organizacional

 num contexto de adequação e possível certificação de um software criado para

suportar a Gestão Documental

 Objetivo

 Transformar o iPortalDoc num componente de um Management System for

Records (MSR), relacionando inevitavelmente estes conceitos no âmbito do

modelo SIAP

 Necessidade da IPBRICK, S.A.

 garantir a conformidade do iPortalDoc aos principais instrumentos normativos

 reforçar a sua capacidade competitiva e a dos seus clientes
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O IPORTALDOC

 Um Sistema de Gestão Documental

 para todos os tipos de empresas e instituições

 incorpora

 a gestão dos fluxos dos documentos

 o seu arquivo para posterior utilização e gestão

 Pontos fortes que aponta:

 Facilidade de utilização

 Formação reduzida

 Integração no ambiente de trabalho dos utilizadores

 Segurança no acesso e ações sobre os documentos

 Redução da informação em papel

 Controlo dos processos com a utilização dos workflows

 Facilidade de comunicação 9



O IPORTALDOC

Interface do iPortalDoc
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Fonte: Base de testes



O IPORTALDOC E OS SERVIÇOS DO MOREQ2010
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• O iPortalDoc

na

Estrutura de Serviços 

de 

Suporte à Gestão do Ciclo 

de Vida da Informação

• Estes Serviços orientarão a 

implementação e melhoria do 

Documento de Especificação 

de Requisitos



O “NOVO” IPORTALDOC - iPortalDocMsr

 Um Sistema Tecnológico de Gestão como componente de um MSR

 O MSR estabelece políticas, objetivos e diretrizes para o controlo dos documentos (records) de

uma organização em Sistemas para a Gestão de Documentos, assim como assegurar que

estes atendem aos requisitos da própria organização

 A implementação de um MSR tem como objetivo:

 a gestão sistemática da informação na forma de documentos nas diversas atividades

empresariais

 Um MSR

 requer um componente tecnológico, o Sistema Tecnológico de Gestão

 este visa a captura e o controlo de documentos e consequente gestão como “records”
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O “NOVO” IPORTALDOC - iPortalDocMsr

 O iPortalDocMsr visa a conformidade com as normas mas

 parte de uma visão científica da GI e visa a contribuição para a construção do SIAP

 reformula-se o tradicional contexto da Gestão Documental no seio da GI

e enquadra uma nova arquitetura que poderá ajudar as organizações

a melhorar as suas próprias práticas

 O desenvolvimento do iPortalDocMsr requer

 linhas orientadoras

 definição de requisitos técnicos
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O “NOVO” IPORTALDOC – O iPortalDocMsr

 Etapas:

 Análise detalhada da especificação MoReq2010 e da norma ISO 16175-2

 elaboração uma Análise Comparativa e Síntese de Requisitos

para os diferentes módulos/serviços considerados nos instrumentos normativos

 Realização de testes à aplicação

 a fim de conhecer a sua interface, a sua estrutura e perceber as suas funcionalidades

 Entrevistas a colaboradores da IPBRICK, S.A.,

 programadores e à responsável pela implementação do iPortalDoc em clientes

validar a especificação e conformidade do iPortalDoc
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O “NOVO” IPORTALDOC

 Prioridade da análise: 

Serviços de:

 Registo de Documentos

 Classificação e Meta-informação

(MoReq2010 / Módulo Criar ISO16175-2)

 Fundamentação:

 uma etapa fundamental da gestão 

do ciclo de vida da informação num 

Sistema de Gestão da Informação

 coincide com o âmbito para o qual 

foi inicialmente desenvolvido o 

iPortalDoc
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O “NOVO” IPORTALDOC

 A Classificação (ISO 16175 vs MoReq2010)

 no centro do debate

 essencial para a eficiência e eficácia de uma aplicação para a Gestão da Informação

 implica e resulta do esforço organizacional e do fornecedor de software

 para assegurar que a integração dos documentos na aplicação é efetuada com base em critérios

uniformes e de acordo com a(s) estrutura(s) por ela definidas, os seus atores e respetivas

necessidades (internas e externas), facilitando a captura, fluxo, recuperação, manutenção e

eliminação da informação.
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O “NOVO” IPORTALDOC
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Responder às diferentes necessidades organizacionais

Notação MEF

Outras Tipologias e 

Classificações 

Internas

(campos)

Classificação 

Interna 

(Estrutura)



O “NOVO” IPORTALDOC
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• Base do plano conforme à

MEF, partindo das diretrizes

estabelecidas na norma ISO

16175-2 – Requisitos relativos

aos esquemas de classificação

• A base consiste numa

classificação a três níveis em

que no primeiro nível está a

função de negócio, no

segundo nível está a atividade

e no terceiro nível está a

transação, equiparável à

estrutura de classificação que

sustenta a MEF mas

requerendo adequação a cada

organização



O “NOVO” IPORTALDOC
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Serviço de Registo de Documentos | Captura

MoReq2010 ISO 16175

Requisitos

Identificados

Requisitos

Conformes

Não

Conformes

Requisitos

Identificados

Requisitos

Conformes

Não

Conformes

Serviço de Metainformação | Metainformação de Captura

MoReq2010 ISO 16175

Requisitos

Identificados

Requisitos

Conformes

Não

Conformes

Requisitos

Identificados

Requisitos

Conformes

Não

Conformes

Serviço de Classificação | Classificação

MoReq2010 ISO 16175

Requisitos

Identificados

Requisitos

Conformes

Não

Conformes

Requisitos

Identificados

Requisitos

Conformes

Não

Conformes
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A arquitetura que se pretende alcançar no novo iPortalDoc deve:
contemplar os processos básicos para garantir a gestão de todo o ciclo de vida da informação passível de

ser suportada pelo Sistema Tecnológico de Gestão



 Documento de Especificação de Requisitos

 Serviço de Registo de Documentos

 Serviço de Meta-informação

 Serviço de Classificação

 Serviço de Seleção e Eliminação

 Serviço de Retenção
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A ANÁLISE COMPARATIVA E 

O DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS



CONCLUSÕES

 A Gestão da Informação passa pela mediação da Tecnologia

 esta deve acompanhar o desenvolvimento organizacional e a dinâmica das necessidades,

internas e externas, incorporando o novo conhecimento e as boas práticas aos vários

níveis

Com o projeto contribuiu-se para :

 a transformação e evolução de um tradicional Sistema de Gestão Documental para o que as

recentes boas práticas fizeram emergir como Management System for Records e, com as bases

teóricas da GI numa perspetiva CI, chegar ao Sistema de Gestão da Informação Ativa e

Permanente (SGIAP)

 Consideraram-se nas bases teórico-metodológicas uma visão sistémica e o foco na gestão

integrada do ciclo de vida da informação

 Criaram-se as bases para a possibilidade de certificação do iPortalDoc como MoReq compliant,

essencial para a sua competitividade no mercado da AP, contínua monitorização e melhoria.

 Pretende-se contribuir para concretizar um objetivo estratégico da empresa aperfeiçoando o

iPortalDoc e tornando-o num Sistema de Gestão de Informação, simples e amigável mas

também de referência no seu segmento e capaz de ser implementado em qualquer tipo de

organização, principalmente no mercado-alvo da AP/AL
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CONCLUSÕES

 As sugestões e novas funcionalidades são fundamentais para a capacitação do iPortalDoc como

componente tecnológico não apenas de um MSR

mas

de um efetivo SGIAP (Sistema de Gestão da Informação Ativa e Permanente) que contemple:

 todo o ciclo de vida da informação

 a pluridimensionalidade e atributos da informação a gerir em sistemas de informação híbridos

 a interoperabilidade interna e externa – Ambiente de e-work

 com os sistemas de gestão internos à organização

 e direcionado à gestão de informação de qualidade

 em alinhamento com a Estratégia e Política de Gestão de Informação

da Organização e do contexto externo em que esta atua 23
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