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itSMF apresenta a norma ISO/IEC TR 38502:2014 na sessão de 

junho de IT’S TIME TO TALK ABOUT 
 
 

Lisboa, 03 de julho de 2017 - Na edição de 29 de junho de IT’S TIME TO TALK ABOUT, 
a itSMF apresentou a ISO/IEC TR 38502:2014 que pretende estabelecer e clarificar as 
diferenças entre Governação e Gestão das TI. 
 
A ISO/IEC TR 38502:2014, que será brevemente publicada em português, fornece um 
modelo que ilustra a relação entre governação e gestão, e identifica as 
responsabilidades associadas a cada uma. A norma vem na sequência da NP ISO/IEC 
38500:2015 que, apesar de fornecer orientações para o órgão de governo das 
organizações avaliar, direcionar e monitorizar a utilização das TI nas suas organizações, 
torna-se pouco clara em relação aos papéis de governação e de gestão. 
 
Para minorar estas dificuldades no desenvolvimento de orientações consistentes 
sobre governação e a implementação eficaz de práticas de governação, a ISO/IEC TR 
38502:2014 fornece orientações para os órgãos de governo, para os gestores, para 
consultores ou os que prestam assistência à governação das organizações, bem como 
para os demais profissionais envolvidos no desenvolvimento de normas nas áreas de 
governação e gestão das TI. 
 
O sucesso dos investimentos nas tecnologias de informação depende do valor que 
consigam gerar seguindo um conjunto de regras que devem ser cumpridas para o 
atingir. Se houver falta de ética na organização, esse valor não é real e acabará por a 
afetar, diz o consultor José António Costa, um dos oradores do encontro. 



 
O modelo desta norma faz o enquadramento da componente da governação (Governo 
das Nações) e da forma como deve encaixar na componente de gestão. «Na maioria 
das vezes há confusão entre os dois termos. Esta norma surgiu precisamente para se 
esclarecer a diferença entre ambos. A governação das tecnologias de informação é um 
subconjunto da corporate governance», esclareceu José António Costa. 
 
A governação não lida com o trabalho “no terreno”. É, isso sim, a entidade que dá as 
orientações para a gestão seguir. O grau de dependência das empresas das TI é, hoje, 
tal forma elevado, que não se pode descurar o quanto esses requisitos têm de estar 
alinhados com a governação corporativa. As políticas que definem os princípios para a 
boa governação das TI são definidas pela governação e comunicadas à área da 
gestão. 
 
Ainda que os papéis fiquem melhor definidos com a aplicação da norma ISO/IEC TR 
38502:2014, Nádia Lopes, da EVERIS, admite que, neste momento, o grau de 
alinhamento entre ambas é diminuto apesar de se terem registado melhorias ao longo 
do tempo. Um bom exemplo citado nesta matéria foi o das organizações que já têm 
uma Information Technology Infrastructure Library (ITIL), que funciona de acordo com 
os objetivos do negócio. 
 
Do lado da academia, Luísa Domingues, do ISCTE, afirma que gostaria que houvesse 
um maior envolvimento das universidades com a comunidade prática. «Na academia 
os problemas não são vividos da mesma forma com que vocês os encaram. Há um 
certo distanciamento da realidade, o que pode ser bom mas também é mau», 
reconheceu. O distanciamento das universidades da comunidade prática não ajuda na 
exemplificação de casos práticos o que é necessário para, segundo a professora, 
«percebermos as vossas prioridades senão corremos o risco de criar modelos 
estratégicos que depois não se conseguem aplicar». 
 
O debate contou com a moderação de Luís Azevedo, da itSMF. O IT’S TIME TO TALK 
ABOUT de 29 de junho decorreu na Fundação Cidade de Lisboa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Sobre a iniciativa IT’S TIME TO TALK ABOUT 
 
IT'S TIME TO TALK ABOUT... é um ciclo de debates mensais, onde se possam discutir e 
abordar num espaço aberto e informal, realidades, boas práticas, tendências, 
estratégias, oportunidades, dificuldades e riscos, relacionados com os sistemas e 
tecnologias de informação em Portugal, em especial com a sua gestão e governação, 
promovendo desta forma uma reflexão, consciencialização, sensibilização e partilha de 
conhecimento. 
 
Estes debates contam com a presença e envolvimento de especialistas, da academia, 
das empresas, de profissionais da especialidade e de outras personalidades com 
capacidade crítica relativa aos SI/TIC. 
 
Ocorrem no fim de tarde, entre as 17:30 e as 19:00, tendo como público-alvo a 
comunidade com interesses pelas diversas temáticas inerentes aos sistemas e 
tecnologias de informação em geral à sua gestão e governação em particular, 
procurando-se em cada debate dirigir os convites para comunidades com especial 
interesse na temática abordar no evento em concreto. 
 
IT'S TIME TO TALK ABOUT é um projeto patrocinado pela itSMF Portugal e coordenado 
por Joaquim Morgado e José Carlos Martins Barreira 
 
 
Sobre a itSMF Portugal 
 
A itSMF Portugal é a Associação Portuguesa de Gestores de Serviços de Tecnologias de 
Informação. Presente em Portugal desde Outubro de 2003, a itSMF é a única 
organização verdadeiramente independente e internacionalmente reconhecida pelos 
Profissionais de Gestão de Serviços TI em todo o mundo.  
 
Esta organização sem fins lucrativos é uma importante interveniente no processo de 
desenvolvimento e promoção dos standards e qualificações de Melhores Práticas nos 
Serviços de Gestão de TI desde 1991. 
 
À medida que os negócios dependem cada vez mais da tecnologia para promover e 
colocar os seus produtos no mercado, também os benefícios de adotar uma política de 
Melhores Práticas nos Serviços de Gestão de TI e de fazer parte de um IT Service 
Management Forum se tornam mais claros.  
 
A itSMF Portugal proporciona o acesso a uma rede internacional de peritos da 
indústria, fontes de informação e eventos que ajudam os profissionais de TI a lidar de 



uma forma eficaz com as questões da gestão de serviços de TI e os auxiliam a fornecer 
serviços de alta qualidade, através da adoção das Melhores Práticas. 


