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Repositórios secundários 
(de objetos digitais autênticos)

Objetivo: informação autêntica, qualificada, não redundante (“only once”), e 
Interoperável (a partir de um modelo definido desde a produção)

Preservação de informação
contextualizada e selecionada

DGLAB: Criação de produtos 
transversais para a gestão da 

informação pública



Participação na produção de 
orientações

Apoio à implementação *

(*- Para aderentes PAEIS)

Colaboração no desenvolvimento de 
instrumentos transversais 

(nos domínios da 
Classificação e Avaliação)

PAEIS 
Programa “Administração Eletrónica e Interoperabilidade Semântica”

A operacionalização do modelo 

MIP
MEF

+ 3.ºs níveis 
PC-MEF

Plano Classif. Adm.Local

Plano Classif. PCM

…

Formação, planos, apoio técnico, …



Classe 
nível 1

Classe 
nível 2

Classe 
nível 3

Classe 
nível 3

Classe 
nível 2

Classe 
nível 3

MEF

MIP e MEF: referenciais DGLAB  para a interoperabilidade semântica (2006-…)

A operacionalização do modelo 



Funções de 
Apoio à 

governação

Funções de 
Suporte à 
gestão de 
recursos

Funções 
Normativa, 

Reguladora e 
Fiscalizadora

Funções 
Produtiva e 
Prestadora 
de serviço

150Planeamento e gestão estratégica
200 Execução da política externa 250 Administração das 

relações de trabalho
300 Administração de 

direitos, bens e serviços
350 Administração 

financeira

450 Reconhecimentos e 
permissões
500 Supervisão, controlo 

e responsabilização

400 Prestação de serviços de Identificação e 
registo
550 Execução de operações de segurança, 

proteção ou defesa
600 Administração da justiça
650 Prestação de serviços de proteção e 

inclusão social
700 Prestação de cuidados de saúde
710 Prestação de serviços de higiene e 

salubridade públicas
750 Prestação de serviços de ensino e formação
800 Prestação de serviços técnico e científicos, 

investigação e desenvolvimento
850 Execução de programas e ações de 

incentivo
900 Dinamização e comunicação
950 Administração da participação cívica 

100 Ordenamento jurídico e normativo

Macroestrutura Funcional (MEF): Modelo conceptual para 
a estruturação de funções e classes de 1º nível



MEF –
Macroestrutura 
Funcional v.2 
(2012) 



MEF –
Macroestrutura 
Funcional v.2 
(2013) 



Desenvolvimento de metodologia específica : o mapa conceptual

1ºe 2º níveis do 
Plano de 

classificação (MEF) 

Mapa
conceptual

3º nível do         
Plano de                 

classificação

Objetivos do mapa conceptual

• Explicitar o caminho lógico seguido para identificar os 3ºs níveis  (um entre vários 
possíveis) 

• Auxiliar o desenvolvimento concertado da granularidade dos 3ºs níveis 
(representam conceitos que emergem da última instância de cada ramificação 
conceptual, a qual não necessita de subdivisões lógicas para retratar um processo 
de negócio com a especificidade requerida, com um output bem definido, que 
revele um produto ou serviço

• Permitir o futuro crescimento harmonizado

• Base para a ordenação e codificação dos 3ºs níveis

Harmonização de 3ºs níveis em planos de classificação 
conformes à MEF



100

100.10

100.20

1º e 2º nível do plano 
de classificação

Norma Jurídica

Norma técnica

Atos legislativos

Atos regulamentares

Gerais

Locais

Institucionais

Mapa conceptual

100.010.001 Produção 
e comunicação de atos 
legislativos

100.010.200 Produção 
e comunicação de atos 
regulamentares gerais

100.010.400 Produção 
e comunicação de atos 
regulamentares locais

100.010.600 Produção 
e comunicação de 
regras institucionais

100.010.800 Produção 
e comunicação de 
normas técnicas

3º nível do plano de 
classificação

Plano de classificação

• Subdivisão derivada da 
definição do conceito 
expresso em 100.10

• Principio de oposição 
(contrariedade)

• Subdivisão com base no art. 
112 da Constituição da 
Republica Portuguesa

• Principio partitivo (as duas 
partes completam‐se)

• Subdivisão com base no âmbito de aplicação
• Princípio do género‐espécie (todos os 
elementos da subdivisão possuem 
características idênticas, mas cada um possui 
uma característica que o torna específico)

Subdivisão 
funcional

MEF

Desenvolvimento de metodologia específica : o mapa conceptual
Harmonização de 3ºs níveis em planos de classificação conformes à MEF



250

250.10

250.20

Mapa concetual
Plano de classificação

MEF

250.30

Estabelecimento 
da relação 
jurídica de 
trabalho

Meios 
conducentes à 
seleção de 

trabalhadores

Formalização da 
relação jurídica 

de 
trabalhadores

Concurso

Seleção 
direta

Nomeação

250.10.

250.10.

250.10.101

250.10.103

250.10.102

250.10.

250.10.301

250.10.

250.10.401

250.10.

250.10.

250.10.

250.10.

250.10.

Iniciativa 
espontânea

Eleição

Designação

Contratação

Eleição

250 – Administração de Relações de Trabalho
250.10 – Estabelecimento e cessação de relações de trabalho

Cessação da 
relação jurídica
de trabalho

Exemplificação: A ordenação e a codificação derivam do mapa conceptual
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Plano de classificação

Funções executadas pela 
Administração

Processos de negócio 
executados pelo organismo

1º 
nível

2º 
nível

3º 
nível

Representa
MEF             

(Macroestrutura funcional)

Processos incluídos na 
“Harmonização dos 3ºs níveis 

em planos de classificação 
conformes à MEF”

comuns
específicos Identificação e descrição de 

processos específicos

Do projeto “Harmonização de 3ºs níveis em PC conforme à 
MEF” ao desenvolvimento de PC especifico



• Coordenação da 
atribuição dos códigos 
de classificação pela 
DGLAB

• Lista consolidada dos 
3ºs níveis 
representativos dos 
processos de negócio 
estabilizados 

• Publicitação da Lista 
consolidada

Projeto “Harmonização de 3ºs níveis em PC conforme à MEF” 
- responsabilidades da DGLAB

Plano de classificação 
específico

1º 
nível

2º 
nível

3º 
nível

MEF             
(Macroestrutura funcional)

Processos incluídos na 
“Harmonização dos 3ºs níveis 

em planos de classificação 
conformes à MEF”

Identificação e descrição de 
processos específicos



400

400.10

400.30

Registo de pessoas 
singulares /
coletivas

Registo de 
atividades

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

Registo de bens 
materiais

Registo de bens 
imateriais

400.10.607 Registo de domínio de .PT 

400.10.608  Registo de números de polícia    

400.10.609 Registo de patentes  

400.10.610 Registo de propriedade 
intelectual  

400.10.611 Registo de publicações no 
sistema de Depósito Legal 

400.10.612 Registo de símbolos heráldicos 

400.10.613 Registo toponímico

400.10.614 Registo nacional de teses de 
doutoramento em curso 

400.10.615 Registo de publicações 
periódicas

SGPCM

SGMEC

GTAL

Projeto “Harmonização de 3ºs níveis em PC conforme à MEF” 
- responsabilidades da DGLAB

Entidade 
proponente



Aplicação do plano de classificação

Casos tratados

Actos da 
Administração

Representa Materializa-se 
documentalmente

Processos 
documentais 

Documentos de 
arquivo
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PAEIS - apoio à implementação



Avaliação 2014
Metodologia para a avaliação suprainstitucional

CRITÉRIOS
• Disposição legal
• Utilidade gestionária
• Densidade 

informacional
• Completude do processo

Quanto tempo 
se conserva

O que se 
conserva

Quem conserva

Identificar

Relações entre 
processos/subprocessos

Relações entre 
entidades

Despoletador de 
contagem de prazos

Terminologia e conceitos
Folha de recolha de dados

Um projeto colaborativo 
em construção 



Obrigada pela vossa atenção

alexandra.lourenco@dglab.gov.pt
pedro.penteado@dglab.gov.pt


