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O EMAIL NAS ORGANIZAÇÕES 

• A produção informacional via email é abordada no contexto de: 

• um estudo realizado no âmbito da área científica da Ciência da Informação, mais 

concretamente no campo da Gestão da Informação (GI), assumindo-se a função de 

Preservação da informação como sua variável,  

• da análise da produção informacional de uma autarquia no quadro das Politicas, 

Estratégias e Planos a implementar com vista à certificação do seu Repositório Digital 

• Define-se e descreve-se  

• o funcionamento do email  

• a importância que lhe deverá ser atribuída na GI 

• a política de gestão de emails 

• o processo de gestão do email ao longo de todo o seu ciclo de vida numa perspetiva de 

acesso e uso continuado. 

2 



O EMAIL NAS ORGANIZAÇÕES 

• Um aspeto de uma GI alinhada com a Missão e Estratégia Organizacional   

(OLIVEIRA, 2014; SOUSA, 2013; PINTO,, 2012, 2010)  
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O EMAIL E O SIO  

• As mensagens de email e a totalidade informacional que envolvem, 

integram o conjunto informacional que corporiza  

 

• o Sistema de Informação Organizacional (SIO) 
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O EMAIL E A PRESERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

(Preservmap – PINTO, 2009, 2010) 
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EM QUE CONSISTE UM EMAIL? 

 

 

 

 

• Um todo informacional a gerir e preservar, independentemente de se tratar 

de um email de texto simples, sem anexos, ou um email com documentos, 

imagens, vídeos e outros emails anexados, garantido a autenticidade, 

fiabilidade, integridade e inteligibilidade da informação, bem como o acesso 

continuado no longo prazo. 
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COMO FUNCIONA O EMAIL? 

• Quando um email é enviado, a mensagem é encaminhada do servidor  de 

email do emissor para o servidor de email do destinatário.  

• A mensagem é enviada ao servidor de correio encarregado de 

transportar emails, MTA (Mail Transport Agent), para o MTA do 

destinatário.  

• Este entrega o email para o servidor de correio recebido, chamado 

de MDA (Mail Delivery Agent), que o armazena, aguardando que o 

utilizador o aceite. 
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A GESTÃO E PRESERVAÇÃO DE EMAILS 

• A Gestão da Informação (perspetiva holística e sistémica) procura assumir 

um único ciclo de gestão que acompanha todo o ciclo de vida da 

informação e, neste caso, todo o ciclo de vida do email.  

(PINTO, 2014) 
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• Na Produção Informacional via Email, e independentemente desta integrar 

um SIO totalmente digital, híbrido ou mesmo analógico (via versão impressa)  

• será o Sistema de Informação e a Missão/necessidades da Organização que o 

produz, acumula e usa que norteia a função de Preservação e os profissionais da 

informação por ela responsáveis, não devendo efetuar qualquer distinção em termos de 

suporte como indiciado pela utilização do termo “Preservação Digital”. 

• A Preservação da Informação  

• começa na conceção e implementação da plataforma tecnológica permitindo o 

desencadear das diferentes estratégias de preservação que agirão sobre as diferentes 

dimensões, seja a bidimensionalidade do documento analógico, seja a 

pluridimensionalidade do “objeto” digital. 

 

A GESTÃO E PRESERVAÇÃO DE EMAILS 
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A POLÍTICA DE GESTÃO DO EMAIL 

• Inserida na Politica de Gestão da Informação da organização, terá, pois, 

que ser considerada  
 

• uma Politica de Gestão de Email que deve esboçar:  

• um compromisso institucional para a preservação de email e ações 

específicas que serão tomadas, assim como apoiar procedimentos  
 

• as expectativas do utilizador final, as responsabilidades e os direitos 

sobre o acesso, uso, privacidade e controlo das unidades informacionais que 

integram um email (Prom, 2011)  
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• As Políticas devem identificar os “tipos” de email que são efetivamente 

pertinentes e relevantes para: 

  

• a atividade, gestão e memória organizacional/institucional  

 

• Definidas as políticas as organizações devem selecionar e implementar 

ferramentas apropriadas que suportem as políticas, devendo esta, ser 

realizada em colaboração com os gestores de informação e os gestores de 

TI.  

A POLÍTICA DE GESTÃO DO EMAIL 
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A PRODUÇÃO/ CAPTURA DE EMAIL 

• De acordo com a iniciativa desenvolvida pelo Governo do Canadá (2013) 

deverá ser acompanhado todo o ciclo de vida do email: 

• Mensagens de email que devem permanecer intactas e autênticas 

• Mensagens de email devem ser capturadas num sistema informacional 

reconhecível 

• Mensagens de email devem ser geridas de forma eficiente e eficaz (boas 

práticas) 

• A gestão de email deve ser apoiada por políticas corporativas, diretrizes e 

procedimentos 
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A AVALIAÇÃO E POLÍTICA DE RETENÇÃO 

• O processo de avaliação, seleção e determinação do destino final adquire 

um papel determinante entre os procedimentos de gestão das mensagens de 

email, influenciando, inclusive, os custos relacionados com a sua posterior 

gestão e preservação.  

• Celorrio (2010) recomenda três passos no processo de seleção: 

• Formalizar os emails como documentos completos, utilizando os mecanismos de 

autenticação necessários 

• Incluir as regras de avaliação dentro das mensagens formalizadas pela 

classificação e as ligações necessárias com as regras de autoexecução  

• Eliminar as mensagens não formalizadas ou não classificadas dentro de 15-30 

dias da data de envio ou receção. 
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• Algumas questões que se podem colocar como ponto de partida mas que não 

obstam ao desenvolvimento de um processo de avaliação e seleção: 

• A mensagem está relacionada com as atividades e funções da organização?  

• A mensagem contém informação com utilidade imediata e unicamente de curto 

prazo? 

• É um esboço/rascunho a eliminar com a criação da versão final? 

• Numa perspetiva sistémica  

• as mensagens de email integram o conjunto informacional que corporiza o Sistema de 

Informação Organizacional e, como tal, serão objeto da operação de avaliação da 

informação que se deverá orientar pelas propriedades da informação, tal como 

proposto por Silva e Ribeiro (2000). 

 

A AVALIAÇÃO E POLÍTICA DE RETENÇÃO 
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ARMAZENAMENTO DE EMAILS 

• As organizações de todas as dimensões enfrentam o desafio do crescimento 

exponencial de email  

• Em 2010 já era referenciado que 85% das comunicações a nível empresarial 

ocorriam através de email 

• Para a criação de uma boa infraestrutura de armazenamento digital deve-

se ter em consideração os tipos de suporte de armazenamento e dos 

sistemas disponíveis. 
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Propriedades requeridas em termos de suportes de armazenamento: 

• Fácil de utilizar: Um pequeno número de meios de comunicação é mais fácil 

de manusear e manter 

• Fácil de copiar: Quão rápido e fácil é copiar entre dois meios do mesmo tipo? 

Pode ser feito sem o risco de perda de dados?  

• Ampla utilização: Quanto mais difundida é a tecnologia, mais tempo tenderá 

a sobreviver no mercado 

• Baixo preço: Qual é o custo da obtenção de novas versões do mesmo suporte? 

• Durabilidade: Qual é a expectativa de vida do suporte, antes de ocorrer 

qualquer risco de erro? (Henriksen et al., 2013) 

 

ARMAZENAMENTO DE EMAILS 
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A PRESERVAÇÃO DE EMAILS 

• Tal como qualquer outro tipo de informação, a preservação da produção 

informacional comunicada via email terá que considerar quer a componente 

física, quer digital, sendo que esta requer diferentes abordagens, tanto 

técnicas como organizacionais. 

• Centrando-se na preservação de emails a longo prazo, Houston (2008) 

considera ser necessário questionarmo-nos sobre três vertentes essenciais: 
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A PRESERVAÇÃO DE EMAILS 

• A informação em meio digital possui 

características específicas. No caso 

da informação de um email, esta 

tem um armazenamento distribuído, 

havendo uma maior dificuldade em 

localizar os documentos, sendo por 

isso necessária a existência de 

metainformação, possibilitando uma 

identificação completa e inequívoca, 

de modo a garantir segurança em 

todo o seu ciclo de vida (Delgado e 

Barbosa, 2009).  

Direitos 
de Autor 

Privacidade 

Legislação 
afeta ao 

email 
PRESERVAÇÃO 

Segredos 
Comerciais 

Marcas 
Registada

s 

Questões de 
importação/
exportação 
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• Para uma estratégia de preservação de email Houston (2008) apresenta três 

soluções a longo prazo: 

• Imprimir os emails 

• evita os problemas de obsolescência; 

• não é pesquisável nem reutilizável em meio digital, constituindo uma reprodução 

incompleta do mesmo. 

• Retenção dos emails no cliente 

• armazena documentos criados por aplicativos;  

• problemas ao nível de backup;  

• Armazenar os emails num formato neutro  

• arquivos convertidos para um formato open source (TIFF, XML, PDF/A) e 

armazenados remotamente;  

• a conversão para estes formatos é um trabalho intensivo. 

 

A PRESERVAÇÃO DE EMAILS 
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• Arquivos da Carolina do Norte, Kentucky e Pensilvânia desenvolveram em 

parceria um projeto de gestão e preservação de emails. 

• Ferramenta (EMCAP)  

• usada para converter o email no seu formato nativo para o formato XML por forma a 

permitir que os utilizadores "arquivem" os seus emails de acordo com um plano de 

classificação. 

• Permite que o utilizador tenha uma estrutura de ficheiros mapeada num servidor e 

reúne os seus emails numa mesma “coleção” (classe ou subclasse numa estrutura).  

• Depois de os dados serem sincronizados, são gerados ficheiros XML das mensagens, que 

em conjunto, com a versão original da mensagem são armazenadas num repositório.  

 

A PRESERVAÇÃO DE EMAILS 

20 



A PRESERVAÇÃO DE EMAILS 

21 (Mcaninch e Eubank, 2008) 



A ferramenta que gera o XML das mensagens contém as seguintes funcionalidades: 

• Esquema XML que descreve todos os emails numa conta;  

• Desenvolvimento de um "esquema comum", com concessão CERP (Collaborative Electronic 

Records Project); 

• Análise das informações de cabeçalho no email; 

• Armazenamento de todos os fluxos de bits originais no formato nativo; 

• Caso o ficheiro seja externo grava uma síntese da mensagem que é criada com um 

identificador único; 

• Desta forma, o CERP e o EMCAP trabalham em conjunto para definir um esquema 

XML que efetivamente capture e preserve as mensagens de email de uma forma que 

estas retenham de forma completa a sua autenticidade e integridade, permitindo 

uma pesquisa robusta para identificar conteúdo valioso em mensagens individuais, 

dentro de pastas ou contas (Ferrante e Fuhrig, 2009). 

A PRESERVAÇÃO DE EMAILS E O XML 
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• O resultado final é a completa concretização da preservação de uma 

mensagem de email na sua totalidade - cabeçalho, mensagem e anexos -. 

Quer seja um email de texto simples, sem anexos, ou um email com 

documentos, imagens, vídeos e outros emails anexados, este leque de 

possibilidades é considerada na definição do próprio esquema (Ferrante e 

Fuhrig, 2009). 

A PRESERVAÇÃO DE EMAILS 
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CONCLUSÕES 

• Este é um processo evolutivo que, todavia, está longe de ser linear e que se 

confronta com consideráveis dificuldades, face às quais projetos como o que 

subjaz à presente comunicação poderão gerar contributos que, mesmo sendo 

setoriais e parcelares, ajudarão à análise e reflexão em torno do problema 

da gestão e preservação da produção informacional no longo prazo.  

• É exigida, ao profissional da informação, uma postura, competências e 

aptidões que lhe permitam estar à altura de uma gestão da informação cada 

vez mais exigente e que se desenvolve ao longo de todo o ciclo de vida da 

informação, seja qual for o suporte material e/ou plataforma tecnológica de 

registo ou modelo de gestão. 
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• Uma reflexão sobre um tópico, dos muitos que o desafio da gestão e 

preservação da informação digital coloca no topo das prioridades 

estratégicas de instituições e organizações, que contribuirá para o 

desenvolvimento de instrumentos essenciais como Plano de Preservação da 

Informação, que, para serem efetivamente potenciados, deverão existir no 

quadro global da gestão estratégica da informação qualquer que seja a 

instituição, organização ou setor de atividade em que estas se insiram, neste 

caso, num Município. 

CONCLUSÕES 
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Muito obrigado pela atenção! 
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