
Conferência 
"Gestão Documental: 
utopia e realidade"



A UTOPIA da Governança 
da Informação:

Uma síntese de boas práticas
 «A Gestão Documental na  Governança da Informação»



Agenda

• Normas e referências

• Análise de processos de negócio

• Análise de procedimentos arquivísticos

• Formação dos recursos humanos

• Selecção dos sistemas de informação

• Definição de plano de preservação digital

• Avaliação e melhoria contínua

• Enquadramento inicial

• Boas práticas:

•Mais-valias para as organizações



• A informação é o activo mais importante de qualquer 

organização

• A forma como é produzida e gerida deveria ser uma das 

preocupações principais dos órgãos de gestão

• No entanto, tal não acontece na maioria dos casos, 

frequentemente por ignorância das boas práticas e das mais-

valias que estas podem trazer para as organizações

Enquadramento inicial



• A adopção de práticas desajustadas pode acarretar diversos riscos para as 

organizações:

• Centralizar as intervenções nos documentos, ignorando os processos em que se 

enquadram;

• Utilização de sistemas de gestão de correspondência em vez de sistemas de gestão 

documental;

• Ausência de interoperabilidade com os restantes sistemas;

• Ausência de mecanismos de certificação fiáveis a longo prazo;

• Falta de uniformização nas formas de descrição de documentos;

• Ausência de políticas de preservação digital.

Enquadramento inicial



BOAS PRÁTICAS: NORMAS E 
REFERÊNCIAS



• Há diversos instrumentos disponíveis que visam a normalização:

• ISOs;

• Normas Portuguesas;

• MOREQ2010;

• Normas CIA;

• Orientações DGLAB.

Normalização



• Foi revista em 2016 e já não se foca apenas na gestão de documentos de arquivo. 

Define os princípios para a gestão de registos a serem descritos relacionados com 

a criação, captura e gestão, estrutura e sistemas de gestão documental

•O foco é em sistemas e entidades de controlo, com grande destaque para os 

metadados enquanto mecanismos importantes no controle dos registos

• Tem uma visão holística da manutenção de registos onde incorpora a segurança 

da informação e a gestão de riscos  reforçando os conceitos  do MoReq2010

Normalização – ISO 15489



BOAS PRÁTICAS: ANÁLISE DE PROCESSOS
DE NEGÓCIO



•Análise de processos:

• Levantamento;

•Modelação;

• Execução;

•Monitorização;

• Optimização.

Análise de Processos de Negócio



BOAS PRÁTICAS: ANÁLISE DE 
PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS



•Análise de procedimentos de classificação e avaliação de 
documentos:
• Plano de classificação (Para AP com base em MEF 2.0 - 

Macroestrutura Funcional);

• Tabela de selecção (Para AP com base em ASIA - Avaliação 
Suprainstitucional da Informação Arquivística)

Análise de Procedimentos Arquivísticos



BOAS PRÁTICAS: FORMAÇÃO DOS 
RECURSOS HUMANOS



•Elaboração de manual de procedimentos;

•Formação nos novos moldes dos processos de 

negócio;

•Formação em procedimentos arquivísticos;

•Formação dos decisores.

Formação dos Recursos Humanos



BOAS PRÁTICAS: SELECÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO



•Levantamento de necessidades:

• Técnicas;

• Integrações;

• Interoperabilidade;

•Recursos humanos, financeiros, materiais, logísticos.

•Análise de requisitos legislativos;

Selecção de Sistemas de Informação



•Análise de requisitos para o 

sistema com base em 

MoReq2010® - Requisitos 

modulares para gestão 

documental

Selecção de Sistema de Gestão Documental



•Requisitos base:

• Interoperabilidade;

•Possibilidade de simulação de processos;

•Possibilidade de alterações dinâmicas nos processos 

implementados;

• Indicadores de gestão (dashboard).

Selecção de Sistema de BPM



BOAS PRÁTICAS: DEFINIÇÃO DE PLANO DE 
PRESERVAÇÃO DIGITAL



•A implementação de sistemas de informação que 

desmaterializam/informatizam as evidências implica 

que a organização defina uma estratégia para 

garantir a sua conservação nos prazos definidos 

anteriormente

Definição de Plano de Preservação Digital



• Passos para elaboração de um PPD:

• Garantia de comprometimento da gestão;

• Identificação/caracterização do universo de informação/ sistemas a 

preservar;

• Avaliação da informação/sistemas;

• Planeamento de estratégia de preservação;

• Implementação dos procedimentos necessários.

Definição de Plano de Preservação Digital



BOAS PRÁTICAS: AVALIAÇÃO E MELHORIA 
CONTÍNUA



•Definição e monitorização 

de indicadores de gestão 

para os processos;

Avaliação e melhoria contínua

Plan
Do

Che
ckAct



•Ajustes dos procedimentos de classificação e 

avaliação às novas funções da organização;

•Manutenção do hardware e software;

• Implementação de plano de preservação digital;

•Formação contínua das equipas.

Avaliação e melhoria contínua



MAIS-VALIAS PARA AS ORGANIZAÇÕES



•Recuperação rápida da informação (redução de custos);

•Monitorização contínua dos processos de negócio 

(garantia de reacção rápida a problemas);

•Decisão sobre informação actualizada e completa 

(informação como activo estratégico).

Mais-valias para a organização



Obrigada pela atenção
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