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Questão de partida

Oportunidades e desafios no século XXI 

no contexto do 

Sistema  de Informação Organizacional (SIO)

� Gestão e Preservação da Informação?

ou

� Gestão da Informação para a Preservação?



Digitalizar 

Desmaterializar

… O quê?  Quando? Como?

PRESERVAR
Longo prazo

Acesso continuado

ACEDER

GERIR

Gerir Documentos

Informatizar

Gerir Documentos de 
Arquivo

Planear e gerir 
a  Preservação

Avaliar, selecionar, 
reter, eliminar



http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/DCCLifecycle.pdf

Vale por si só?

Estamos perante 
uma nova função?

Assumida pelos 
data curators?

Hoje … estará aqui a solução?

É teórico?

É de 
operacionalização?

É para a 
Research Data

Uma nova área?

Data management 
and curation?



Homem
Ideias / emoções

Codificação

Suporte material

Documento
Descodificação
Interpretação

Acesso / uso ... continuado

Informação
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Já se fez um longo 
caminho mas …

Como garantir a 
“Pedra de Roseta” 
no meio digital

?



Em 2005 visava-se a consciencialização ...

� “[…] Our societies have witnessed the end of the paradigm of the written

archive, a paradigm that had developed over hundreds of years.

Throughout the twentieth century new media have wisely and modestly

joined this prestigious tradition.

This paradigm has already been transformed, and the devices in place are

unable to deal with the brutal advance of information technologies, and

the quantitative inflation which they cause.

This goes beyond those institutions specializing in the management of

memory: a whole new regime of information will have to be constructed,

and quickly, completely transforming old memory and archiving systems.”

Aziz,  2005 (UNESCO, Information Society Division | IFAP PROGRAM)



Hoje, procuramos ativamente a afirmação cientifica e
operacional da

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

“Many organisations spend a disproportionate amount of time on the short-term

evaluation and selection of an ECM product versus the time spent planning and

focusing on the details of the longer-term business problems that need to be

solved.

[…] I believe that many of the distinctions between the different disciplines

will become increasingly blurred, morphing into more of a collection of

information management services, and over time, terms like “document

management” and “web content management” as distinct disciplines will

fade as relevant marketing terms”.

The Information Management Pulse (McGrath, 2011)



Estamos, pois, perante um novo posicionamento que

� Aponta para uma visão da GESTÃO DA INFORMAÇÃO

enquanto GESTÃO DO CONHECIMENTO 
MATERIALIZADO

e segmento da Ciência da Informação

Associando 

CONHECIMENTO TEÓRICO e NECESSIDADES PRÁTICAS 
cada vez mais complexas

Um novo posicionamento (1)



Organização 
da Informação

Comportamento 
InformacionalGestão da 

Informação
CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO

PERSPETIVA INFORMACIONAL E CIENTÍFICA

PRESERVAÇÃO
assumida como

Variável da GI

Um novo posicionamento (2) 

Campos de 
estudos

Produção da 
Informação



Um novo posicionamento (3) 

� INFORMAÇÃO  (fenómeno e processo)
� um fenómeno humano e social que compreende tanto:

� o dar forma a ideias e a emoções (informar)
� como a troca, a efetiva interação dessas ideias e emoções entre seres 

humanos (comunicar). 

� objeto da CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: 

� conjunto estruturado de representações mentais e emocionais
codificadas (signos e símbolos) e modeladas com/pela interação
social, passíveis de serem registadas num qualquer suporte
material (papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc.) e,
portanto, comunicadas de forma assíncrona e multidirecionada.



Avaliação

Disseminação

Fluxo

Preservação

Destaca a INFORMAÇÃO como ativo e recurso estratégico nas organizações
� em todas as fases do seu ciclo de vida

Produção
/Captura /
Aquisição

Uso e
Interpretação

Um novo posicionamento (4)

Processamento

Armazenamento
sendo cada vez 
mais indissociável 
da aplicação das 

TIC



Um novo posicionamento (5)

Conceitos integrados na Teoria Sistémica pelo conceito
operatório de:

� SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SI)
� constituído pelos diferentes tipos de informação registada ou

não externamente ao sujeito (o que cada pessoa possui em sua
memória é informação do sistema), não importa qual o suporte
(material e tecnológico), de acordo com uma estrutura (entidade
produtora/recetora) prolongada pela ação na linha do tempo.

que não se pode confundir com:

� SISTEMA TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO (STI)
� é assumido como a plataforma tecnológica - ambiente ou meio

físico e lógico - que sustenta a produção, processamento,
circulação, armazenamento, transmissão e acesso à informação
que constitui o S.I. propriamente dito.

(Silva, 2006)
DISTINTOS MAS INDISSOCIÁVEIS



Mudança de PARADIGMA e de CONCEITOS

P&C do “artefacto cultural escrito” Preservação em sentido sistémico

CONCEITOS CHAVE

Paradigma Técnico e Custodial Paradigma Cientifico-informacional

Arquivística/Arquivologia

Ciência da InformaçãoBiblioteconomia

Ciências Documentais

Arquivo

Sistema de InformaçãoColeção

Fundo

Documento de arquivo
Informação

Documento de biblioteca

Artefacto Mentefacto

Suporte
“Meio”/infraestrutura material e/ou tecnológica

[onde se encontra e/ou  através do qual acedemos à 
informação]



� Numa perspetiva C.I.

� O conceito de PRESERVAÇÃO implica dois planos interrelacionados: 

� a componente estratégica e de gestão, que convoca a PRESERVAÇÃO
- gestão da preservação integrada na gestão da informação -

� envolvendo a adoção de políticas e medidas de gestão para a preservação
(de âmbito público e/ou privado)

� instrumentos legais e normativos
� organismos regulamentadores e fiscalizadores
� regulamentação, normas de funcionamento interno e planos das 

Instituições / Organizações

� alinhada pela intencionalidade orgânica de preservar para usar face a 
necessidades e imperativos orgânico-funcionais vários 

� a componente operacional que convoca a CONSERVAÇÃO
� aplicação dos procedimentos, medidas e técnicas
� desenvolvimento de ações de proteção da informação/documento

� que se desenvolverão em pleno contexto de produção do SI. e cujo início 
será indissociável da própria conceção e utilização do STI.

A Preservação como VARIÁVEL DA GI



� Assim, temos que IR MAIS ALÉM , sendo preciso:

� planear estrategicamente a tecnologia, a sua capacidade, performance,
longevidade, interoperabilidade, standards …;

� planear estrategicamente a produção/CAPTURA de informação,
incluindo os processos de transferência de suporte, os standards de
formatos de dados, as metodologias de exportação/importação, bem como
de acesso e preservação da informação a longo termo, …;

� planear a administração do sistema, os sistemas de segurança, o
acesso multinível e através de diferentes meios e suportes, o controle
e avaliação de tempos de acesso e recuperação da informação, ...;

� conhecer, avaliar e planear a estrutura produtora de
informação/atores, os processos de negócio/produção de informação,
os consumidores/clientes, o enquadramento legal, o ambiente interno e
externo da organização

� Sustentados num modelo de GESTÃO DA INFORMAÇÃO

que englobe uma

PRESERVAÇÃO SISTÉMICA, SISTEMÁTICA e ATIVA

Preservação como VARIÁVEL DA GI



Ambiente Contextos Organizações 
e 

Pessoas
Com as suas dinâmicas, 
objetivos, necessidades 

e ações

Produzem 
e usam

a 
INFORMAÇÃO

[o Sistema
de

Informação]

Obrigam a enquadrar a Produção e Uso da Informação
a assumir o o fenómeno e processo infocomunicacional

Que assumiu Desafios (1)

Factores 
politicos, 
económicos, 
legais, sociais
e culturais

materiais, normativos 
tecnológicos, 
elementos simbólicos 
(a natureza/dimensão 
organizacional, 
papéis e estatuto dos 
atores) …



Redes 
computadores 
organizacionais

Sistema 
informático
conjunto que integra
1 ou mais computadores, 
periféricos e software

Computador

Que assumiu desafios (2)

Internet 

e a Web

Uma base tecnológica e informacional que sustenta uma tessitura política, 
económica, social e cultural de âmbito mundial, envolvendo organizações, 

comunidades e indivíduos (múltiplos atores e agentes)

Organizações

Indivíduos

Comunidades

Obrigam a perceber o MEIO DIGITAL e a atual virtualidade dinâmica da 
Informação e do processo infocomunicacional



Que assumiu Desafios (3)

Uma arquitetura que nas chamadas 
plataformas tecnológicas abarca Meio  físico e lógico

(não um mero suporte físico de armazenamento)

Cloud 
computing

Gestão 
documental

Repositório



Que fez um Percurso (1)

PLANO EPISTEMOLÓGICO

Independente de      
qualquer suporte ou 
técnica/tecnologia de 

registo

INFORMAÇÃO

PLANO FÍSICO

Dependente do suporte / 
meio e da técnica / tecnologia 

de registo  

DOCUMENTO / ARTEFACTO 
OBJECTO DIGITAL / MEIO 

DIGITAL

Em que era urgente IDENTIFICAR e QUESTIONAR o 
IMPACTO DA ERA DA INFORMAÇÃO ... 

e REPENSAR  a GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
e a ... PRESERVAÇÃO ... 

PLANO OPERACIONALIZAÇÃO



� Em 2005 

� Será a Preservação Digital diferente? 

� Implica um caminho paralelo?

� Novos atores? 

� Novos papéis? 

Um Percurso (2)



Um Percurso (3)

� Procurámos percecionar os movimentos que se desenvolviam no 
âmbito da Preservação Digital

� Levantamento:

� iniciativas 
� planos 
� programas 
� e projectos

Entre

1995 e 2007

=

665 casos 
analisados
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Correio electrónico

Informação geográfica

Materiais em Braille

Hardware e software

Materiais fotográficos

Arte

Materiais sonoros

Materiais publicados em linha

Suportes digitais

Materiais audiovisuais e sonoros

Imagens digitais

Materiais de Museus

Sítios / conteúdos web

Inf. govern. /e-govern / rec. manag.

Materiais de Arquivos

Recursos / objectos digitais

Materiais de Bibliotecas

Herança Cultural / Materiais cult.

Informação científica e ensino

Totais Projetos 
por âmbito
a preservar (%) 

(Preservmap, 2008, 2009)

Contexto I&D
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Repositório digital (criação)

Investigação (digital/preservação)

Arquivo digital (criação)

Estratégias de preservação

Repositório instit. (criação/aval./direct.)

Meta-informação / taxonomias / tags

Software e outras ferramentas

Redes e serviços digitais

Armazenamento e gestão

Acessibilidade

Totais Projetos 
por enfoque
resultados superior a 1% 

(Preservmap, 2010)

Contexto I&D



PRESERVMAP: 
um roteiro para a preservação sistémica



Preservação como VARIÁVEL DA GI

� Significa, pois, que a Preservação inicia-se:
� na conceção e implementação da plataforma tecnológica na 

qual será produzida, organizada, armazenada e difundida a 
informação

� hardware e software utilizado, 
� formatos adotados, 
� recolha atempada da meta-informação administrativa, técnica, 

estrutural, descritiva ou de preservação 
� ....

� que permitirá a sua futura referenciação e o despoletar das 
diferentes estratégias de preservação que agirão sobre as 
diferentes dimensões, seja a bidimensionalidade do 
documento analógico, seja a pluridimensionalidade do “objeto” 
digital

� um papel que não poderá ser imputado a “informáticos”
� mas que convoca permanentemente parcerias entre estes e os 

profissionais da informação e a cooperação entre produtores e 
demais atores e agentes 



� Quer se trate de um SI totalmente digital, híbrido ou “analógico”

� será o SI, a missão/necessidades da organização que o produz, 
acumula e usa, que norteia a Preservação no âmbito da Gestão da 
Informação e os profissionais da informação por ela responsáveis

� não estando condicionada por:

� uma determinada tipologia de serviço de informação

� uma prévia classificação de carácter patrimonial

� uma distinção em termos de suporte

Preservação como VARIÁVEL DA GI



Preservação como VARIÁVEL DA GI

� Requerendo a Gestão da Informação e a inerente variável
Preservação nesta Era da Informação:

� diferentes abordagens:

� quer técnicas
� quer organizacionais

� sendo as estratégias influenciadas por:

� natureza da entidade produtora
� tipo de sistema de informação
� modelo de gestão do SI e relação com os serviços produtores 
� infraestruturas técnicas
� legislação 
� tipos e níveis de serviços prestados
� ... 



Um exemplo: o percurso da 
DIGITALIZAÇÃO

Construir arquivos e 
bibliotecas digitais

• digitalização dos acervos 
analógicos

• acesso e uso informação
• preservação do suporte 

analógico
• seletiva, manual, meta-

informação descritiva 
• pequenos/médios projetos
• financiamento (nacional e 

europeu)

• Reproduções digitais de 
objetos físicos!

Digitalizar “em massa”
Desmaterializar

• Instituições Culturais e 
Científicas (grandes projetos)

• Modernização administrativa e  
governo eletrónico

• processo organizacional
• paralelo analógico/digital
• acesso uso organiz + interorg
• extração e index. automática

• financiamento (nacional e 
europeu)

• Digitalizar para aceder, 
eliminar ou para
preservar?  

Gerir e 
Preservar

ou

Preservar 
gerindo?

1ª fase 
(desde 1997/1998)

2ª fase
(1ª década XXI) 

Atualidade



Avaliação

Disseminação

Fluxo

Preservação

Produção
/Captura /
Aquisição

Uso e
Interpretação

Processamento

Armazenamento

DIGITALIZAÇÃO



Digitalização como processo

� Exige-se-lhe uma qualidade que não se confina ao potencial 
tecnológico sendo indissociável da necessidade de garantir: 

� autenticidade
� fidedignidade
� integridade
� inteligibilidade
� reutilização continuada da informação
� bem como o desenvolvimento de novos serviços 

� partindo das unidades de informação digital resultantes 
do processo de digitalização

Digitalização



DIGITALIZAÇÃO - Processos e ciclo de 
produção (representação habitual)

Seleção e 
Preparação

Manuseamento dos 
originais

Digitalização

Armazenamento 
e  Preservação

Criação meta-informação

Disponibilização

Reutilização

CAPTURA

DESCRIÇÃO / 
INDEXAÇÃO

ACESSO

Digitalização

Será suficiente?  …



NZ - DIGITISATION 
STANDARD (rev. 2010)

Requisitos!
Ficamos 
por aqui?  

… ou



MAS TAMBÉM ao nível:

Institucional
Organizacional 
Procedimental
e Humano

Assumimos um contexto tecnológico complexo?



“Gestão Documental Digital” que pode, ou não, abarcar : 

Electronic Document Management (EDM) + Electronic Records Management (ERM)
e pretende responder às necessidades de:

• elaboração  de políticas, estratégias, planos, regulamentos, orientações e procedimentos 
• especificação de requisitos e implementação de  plataformas e soluções  informáticas / 

sistemas de gestão direcionadas à gestão de documentos digitais 
• aplicação da legislação relativa à proteção de dados, acesso à informação, comércio 

eletrónico… 
• adequação às normas nacionais e internacionais
• conceção/gestão do plano de classificação / controlo de autoridade (produtores, tipologias…)    
• utilização de meios de autenticação eletrónica (certificação /assinatura eletrónica)
• utilização da fatura eletrónica e digitalização certificada 
• gestão de processos de produção/captura, digitalização e extração automática  de informação
• gestão de processos, de tecnologias de workflow e ferramentas BPM
• gestão do correio eletrónico
• gestão do armazenamento da informação (centralizado, distribuído, em sistemas de 

“storage”, na nuvem, etc.)
• gestão do risco, segurança da informação e recuperação de dados/desastres
• gestão da preservação (formatos, estratégias de preservação, etc.)
• implementação  de sistemas de gestão da qualidade, auditoria e certificação (de sistemas e 

repositório) …

No quadro de uma …



Com um Contexto Normativo (geral) que se 
amplia 

ISO 30300 / ISO 30301



… e se especifica 

� Document Management  
� IEC 82045-1:2001 - Document management - Part 1: Principles and methods 

� IEC 82045-2:2004 - Document management - Part 2: Metadata elements and information reference model  

� Record Management  
� ISO 15489-1:2001 - Information and documentation - Records management - Part 1: General 

� ISO/TR 15489-2:2001 - Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines 

� ISO 23081-1:2006 - Information and documentation - Records management processes – Metadata for records

� ISO 23081-2: 2009 - Information and documentation  - Records management processes – Metadata for 
records - Conceptual and implementation issues

� ISO/TR 26122:2008 - Information and documentation - Work process analysis for records 

� ISO/TR 13028:2010 - Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records

� ISO 16175-1:2010 - Information and documentation - Principles and functional requirements for records in 
electronic office environments - Part 1: Overview and statement of principles

� ISO 16175-2:2011 - Information and documentation - Principles and functional requirements for records in 
electronic office environments - Part 2: Guidelines and functional requirements for digital records 
management systems

� ISO 16175-3:2010 - Information and documentation- Principles and functional requirements for records in 
electronic office environments- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business 
systems

� ISO 30300:2011 - Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and 
vocabulary.

� ISO 30301:2011 - Information and documentation - Management systems for records. -Requirements …



� Data Management  
� ISO/IEC 2382-4:1999 - Information technology - Vocabulary - Part 4: Organization of data 

� ISO/IEC 2382-5:1999 - Information technology - Vocabulary - Part 5: Representation of 
data  

� Management of Electronic Documents  
� ISO/TR 18492:2005 - Long-term preservation of electronic document-based information 

� ISO 19005-1:2005 - Document management - Electronic document file format for long-
term preservation -- Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) 

� ISO 22938:2008 - Document management - Electronic content/document management 
(CDM) data interchange format 

� ISO/TR 15801:2009 - Document management - Information stored electronically -
Recommendations for trustworthiness and reliability 

� ISO/TR 22957:2009 - Document management - Analysis, selection and implementation of 
electronic document management systems (EDMS)

� ISO 10244:2010 - Document management - Business process baselining and analysis …

… cada vez mais? 



Assinatura 
digital?

Extração automática 
de dados?

Tipo(s) de 
documento?

Resolução?

Formato(s) de 
ficheiro(s)?

Profundidade 
de bits?

Compressão?

OCR
?

METS?

Software? 
Hardware?

Checksums
/hashes e 
formatos?

Ficheiros c/ 
informação EXIF 

e IPTC/XMP?

NISO Z39.87? 
MIX?

ISO 19005-1:2005 
PDF/A, PDF/E ?

ISO /TR 
15801:2004?

Matriz? Derivadas?
Acesso? Reprodução? 
Índice? Substituição?

Características? 
Físicas? 

Informacionais?

Quantidade? 

Segurança 
e auditoria?

Armazenamento (Amovível? 
SAN? CAS? NAS?

Avaliação do 
risco?

Politica de gestão 
da informação?

Custos execução / 
manutenção?

Avaliação e 
seleção?

Repositório?

Processos de ingestão, 
armazenamento, 

preservação, disseminação?

EAD? EAC? 
DC? MODS? Certificação?

RESULTADO? 
não um mero ato de digitalizar mas de  GESTÃO do SIO 

… ?

Finalidade?

Integra processos 
negócio?

In-house? Outsourcing? 
Batch? On-demand?

Centralizada? Descentralizada 

E não só! … SIP? AIP? DIP



� GESTÃO DA INFORMAÇÃO consubstanciada no

modelo sistémico e interativo SIAP
Sistema de Informação Ativa e Permanente

Agentes/Actores
SIAP

Informação

Organização/Negócio

Criada por

Usada por

Gestão 
de

Informação

Produzem

Está  registado 
no

Gere e garante o 
uso do

O SIO, a GI, o SIAP e o SGIAP

(PINTO e SILVA, 2005)



Avaliação
4

Planeamento 
da 

gestão de informação
1

Criação, 
Captura e
Recolha

2

Organização
3

Uso e disseminação
6

Manutenção
e conservação

7

Armazenamento
5

PRESERVAÇÃO

GESTÃO
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O CICLO DE GESTÃO

Modelo SIAP



Captura 

Digitalização

Captura 

email

Introdução 
dados ou 

Captura

Outras fontes 
informação

Revisão Edição

Versão

Produção
Versão Final

Fim tramitação

Disponibilização

Avaliação Eliminação

Rede 
/ Intranet

Cd Rom, 
…

Internet 

Escrita

Mod. OAIS (SIP, AIP, DIP)
DC, EAD, EAC, MODS

METS, PREMIS ...
JHOVE, DROID ...

PLATO, DRAMBORA …
Impressa

Armazenamento

SIAP
ISO 16363:2012

ISO 15489, ISO 23081, MOREQ2010, ISO/IEC 27001, ISO 16175(1/2/3), ISO/TR 18492:2005 …
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Um único ciclo de Gestão da Informação que integra a Preservação

Gestão de documentos Gestão de conteúdos

Modelo SIAP e ciclo de gestão 

Gestão de arquivos



SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO [ATIVA E PERMANENTE]

(GAVINA e PINTO, 2014)



O Ciclo de Serviços do SGIAP

Perspetivar em função do ciclo de vida da informação  e assumir a componente 
tecnológica de suporte sob o conceito de Serviços a aplicar em todo esse ciclo



Identificar e integrar os SERVIÇOS para a 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

[ATIVA E PERMANENTE]

Atender de forma particular à fase de Criação/captura e Registo 
(ISO 16175 / MoReq 2010)

Cada serviço gera contributos / evidências para a preservação



A ALAVANCA DE TODO O SISTEMA DE 
GESTÃO (SGIAP) A CRIAR



O compromisso organizacionalem GI e TI

(OLIVEIRA, SOUSA e PINTO, 
2014, 2013, 2012, 2010) 

Congrega a Gestão do: 
• Sistema de Informação (SI) 
• Sistema Tecnológico de Informação (STI)

• Orienta o desenvolvimento dos planos 
que envolvem o SI e o STI organizacional

• Dimensão Física (analógica e digital)
• Dimensão Lógica, Conceptual e Essencial

Políticas e planos partilhados



Bases para um trabalho transversal e colaborativo em GI e TI à escala 

organizacional (Plano de Preservação de Informação) 

em alinhamento com as Políticas e Estratégias organizacionais

O compromisso organizacional em GI e TI



GERIR PARA PRESERVAR E ACEDER!

Ponto de chegada

PINTO, 2014



Muito obrigada pela atenção ...

Questões?

mmpinto@letras.up.pt


