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Gestão Documental / Gestão de conteúdos / Gestão de processos /  

e-Gov / AP eletrónica ... 

O que significa? Por onde começar? 

 Conhecer a Missão da organização 

 Proceder ao levantamento de processos  ASI 

 Pensar / repensar o modo de funcionamento da organização – reengenharia? 

 Planear o projecto  

 (Re)definir uma política de gestão documental e de arquivo digital 

 Definir uma política de preservação digital 

 

Enquadramento do Projeto 
 Alinhamento com a estratégia da organização  é o facilitador do cumprimento da missão! 

 Transversalidade  abrange todas as áreas da organização: operacionais e de suporte 

 Reflecte uma visão integrada da organização: pessoas, processos, tecnologias 

 Enquadramento dos processos da organização na macroestrutura funcional da Administração 
Pública 
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Pol.net: O conceito 

 Desmaterialização à entrada na organização – centros de digitalização 

 Criação de documentos digitais 

 Criação de formulários electrónicos 

 Desmaterialização dos processos de negócio: Inquérito crime; ... 

 Desmaterialização dos processos de suporte: Processos de RH; ... 

 Desmaterialização dos circuitos dos documentos – fluxos electrónicos estruturados e fluxos ad-hoc  

 Repositório único de informação 

 Plataforma única de gestão de documentos/conteúdos e processos, arquivo digital, web 

 Assinatura digital 

 Gestão do ciclo de vida dos documentos 

 Preparação para a interoperabilidade semântica e organizacional (processos) 

 

 

 

 

 

Gestão Documental / Conteúdos, Processos, Arquivo digital 
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O conceito (cont) 

Componente WEB 
 
 Portal com funcionalidades para o cidadão:  

– Queixa electrónica 

– Comunicação transacções suspeitas 

– ... 

 

 Intranet – ponto único de acesso a aplicações, funcionalidades e informação 

 

 Extranet – comunicação com entidades externas 

 

 
Interoperabilidade com outros sistemas, internos e externos! 
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Porquê um ECM (Enterprise Content Management)?  

Gestão integrada de todos os documentos/conteúdos e processos de suporte à actividade da 
organização!  
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Organização e Metodologia de implementação  

Estrutura de Projecto 
• Comissão de Acompanhamento 

• Equipa de Gestão de Projecto 

• Utilizadores chave 

 

 
Metodologia de Implementação 
• Análise de requisitos numa unidade orgânica 

• Definição do modelo futuro de funcionamento e aceitação pelos interlocutores e utilizadores 
chave 

• Testes 

• Formação de utilizadores-chave, utilizadores técnicos e utilizadores finais 

• Entrada em exploração na unidade piloto 

• Apoio aos utilizadores 

• Alargamento faseado às restantes unidades 
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O inquérito crime desmaterializado 

Queixa Investigação  Conclusão Ministério 
Público Tribunal 

Auto interr. 
arguido 

Auto interr. 
testemun 

Fotos / 
vídeos /som 

Relatório 
conclusão 

Cena do crime 
S/N? 

Despacho 
conclusão 

... 
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Ciclo de vida dos documentos 
 
  

•Criação docs 
•Actualização 
•Decisão 
•Circulação 
•Pesquisa 
•Partilha 

Gestão 
Documental 

•Plano de 
Classificação 

•Plano de 
Arquivo 

•Plano de 
Preservação 
digital 

Gestão do 
arquivo 
digital 

•Conservação 
Permanente 
(C) 

•Conservação 
Parcial (CP) 

•Eliminação (E) 
 

Destino 
final 

Gestão Documental Gestão do Arquivo Digital 

Plano de Classificação: Classificação dos documentos de acordo com as funções da Organização  

Aplicação da Macroestrutura Funcional – elemento essencial para a interoperabilidade semântica 

Plano de Arquivo: Definição de políticas de gestão de prazos de  conservação e eliminação 

Plano de Preservação Digital: Definição de políticas e procedimentos para efeitos de preservação dos 

conteúdos digitais 
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Gestão ciclo de vida dos documentos: alguns benefícios 

 Redução de custos, nomeadamente em termos de espaço e tempo   

 Garantia de recuperação da informação, sempre que necessário e de acordo com normas  

 Capacidade de fazer face ao aumento exponencial do volume de documentos digitais, devido à 

implementação de políticas e regras de uso, armazenamento e eliminação da informação 

 Segurança da informação 

 Auditabilidade das operações sobre a informação 

 Maior responsabilidade/responsabilização: quem faz o quê?  

 Garantia de salvaguarda dos direitos do cidadão quanto ao uso e à guarda da informação que lhe diz 

respeito (saúde, justiça, educação, ...)  transparência, accountability 
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• Um ponto único de acesso a aplicações e documentos 

• Facilidade de acesso à informação: pesquisas estruturadas e não estruturadas 

• Redução de custos: consumíveis, manutenção de equipamentos  

• Redução do tempo associado à realização de tarefas 

• Maior capacidade de gestão de documentos e informação 

• Maior capacidade de fazer face ao aumento do número de novos inquéritos 

• Controlo sobre os documentos e processos 

• Desafio para todos os funcionários  novas competências adquiridas 

  

Impactos organizacionais do Pol.net 
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Especial atenção às pessoas... 

Gerir a mudança: 
 
• Analisar os gaps entre os processos actuais e os futuros – são riscos e constrangimentos para o 

projecto  Definir as acções de mitigação 

• Identificar os gaps ao nível das competências  Definir um plano de formação e 

acompanhamento adequado 

• Estar atento às questões não formais da organização: relações entre pessoas, níveis hierárquicos, 

níveis etários, níveis académicos, expectativas, receios , ... 

• Identificar resistências vs drivers da mudança (em todos os níveis da hierarquia) 

• Cuidar da comunicação e da informação ao longo de todo o projecto  determinante para a 

adesão à mudança 

• Acompanhar o utilizador no local de trabalho  
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Helpdesk 

Equipa funcional / Aplicacional / 
Administração de conteúdos e 

processos 

Formação 

Apoio local 

Administração de sistemas 

Infraestrutura e redes 

Manutenção correctiva e 
evolutiva 

Sustentabilidade do novo sistema 
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A RCM n.º 12/2012 (Plano Global de racionalização e redução dos custos da AP com as TIC) 

 

Medida 11 – Interoperabilidade na AP: semântica, técnica e legal (incl. interoperabilidade organizacional) 

Medida 12 – Autenticação e assinatura eletrónicas na AP 

Medida 14 – Racionalização das TIC e modernização administrativa dentro dos organismos públicos 

• Desmaterialização de processos e procedimentos internos, precedida de reengenharia e 
simplificação 

• Utilização de assinatura eletrónica com base no cartão de cidadão 

• Proibição de circulação de papel na AP, entre departamentos, áreas, sectores ou organismos 

• ....  

Medida 15 – Central electrónica de Arquivo do Estado 

• Preservação electrónica dos documentos através da sua digitalização e arquivo digital 

• ...  

Medida 21 – Adopção de sw aberto nos sistemas de informação do Estado (Lei n.º 36/2011, 21 junho) 

• ... 

• Portais 

• Gestão documental 

 

Alinhamento com as políticas públicas europeias e nacionais em matéria 

de e-gov: uma oportunidade, um desafio! 
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“En voulant décréter le changement, 

L’immobilisme s’est mis en marche 

Et je ne sais plus comment l’arrêter!” 

Edgar Faure 

Muito obrigada! 
 

luisa.proenca@pj.pt 
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