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Perguntas de partida

Qual a resposta da DGLAB 
para a necessidade de 
interoperabilidade entre os 
sistemas de informação 
utilizados pela Administração 
para prestar serviços públicos? 

Pode essa resposta contribuir 
para uma correta gestão da 
informação,  permitindo que 
esta esteja acessível e mantenha 
a sua autenticidade ao longo do 
tempo?
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1. Pressupostos - I

• 1. Informação de arquivo -
produzida, recebida e 
intencionalmente conservada, a 
título probatório ou informativo, por 
uma entidade no cumprimento das 
suas obrigações legais, bem como 
na condução das suas atividades; 

• 2. Deve compreender conteúdo, 
contextoe estrutura suficientes para 
constituir evidênciadas atividades 
da organização;

Fonte: Adapt.: NP 4438



1. Pressupostos - II

• 3.A informação de arquivo deve ser 
dotada de atributos de autenticidade, 
fidedignidade, integridade, utilização; 

• 4.A informação de arquivo deve ser 
independenteda forma ou do suporte

• 5. A gestão adequada da informação de 
arquivo e do acesso continuado ao longo 
do tempo devem ser assegurados pelo(s) 
sistema(s)em que a mesma se insere e 
respetivos requisitos (cf. NP 4438, 
MOREQ 2010, ISO 14721, …).



Serviços integrados e conjuntos / 
colaboração entre as Administrações

Plataformas / Integração de SI
Partilha de informação / documentos

Reutilização de informação

Processos (comuns, transversais, …)

Interoperabilidade 
(organizacional, processual, técnica, semântica,…)

Execução de políticas públicas

2. Serviços públicos e interoperabilidade



• Interoperabilidade - “Capacidade de organizações 
díspares e diversas interagirem com vista à consecução de 
objetivos comuns com benefícios mútuos, definidos de 
comum acordo 

• e implicando a partilha de informações e conhecimentos 
entre as organizações, no âmbito dos processos
administrativos a que dão apoio,

• mediante o intercâmbio de dados entre os respetivos 
sistemas TIC”.
• Fonte: Decisão n.º 922/2009/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (cria o Programa ISA -

Interoperability Solutions for European Public Administrations)

3. Interoperabilidade: políticas e 
programas europeus - I



3. Interoperabilidade: políticas e programas 
europeus - II



COM (2010) 744 – “Para a interoperabilidade dos serviços públicos” 

3. Interoperabilidade: políticas e programas 
europeus - III

12 princípios 
básicos

Estratégia (EEI) 
e Quadro 

Europeu de 
Interoperabilida

de (QEI)

Níveis de 
interoperabilidade



4. Interoperabilidade semântica aplicada à gestão 
da informação de arquivo - I

Referenciais DGLAB: 1.  MIP : Metainformação para a Interoperabilidade

• Esquema de metainformação que 
visa facilitar a interoperabilidade 
na gestão, utilização e acesso a 
recursos de informação 
(arquivísticos ou não);

• Elementos contentores com 
subelementos utilizáveis, 
(obrigatórios e facultativos) ...

• Compila outros esquemas e
normas (Dublin-Core ISO
15836-2003, ISO 23081-1:2006,
Moreq, ...)

• Descreve: Identidade do recurso,
âmbito e conteúdo, restrições,
relações, elementos adicionais, ...



Classe 
nível 1

Classe 
nível 2

Classe 
nível 3

Classe 
nível 3

Classe 
nível 2

Classe 
nível 3

4. Interoperabilidade semântica aplicada à gestão 
da informação de arquivo - III

MEF

Referenciais DGLAB: 2. MEF: Macroestrutura Funcional

• Estrutura semântica que 
representa funçõesdo Estado, 
organizadas de acordo com um 
modelo hierárquico, 
desenvolvido a dois níveis, 
concebido para servir de quadro 
de apoio à elaboração de planos 
de classificação funcionais.

• MEF v.1 (Dezembro de 2011) 
cobre o universo ACE). Está em 
curso o alargamento à 
Administração Local. 

Funções        � Processos        
de negócio



MEF – Macroestrutura 
Funcional - v. 1 (2011)

(Excerto)



Inclui índice 
remissivo de 
termos para 

classes

MEF – Macroestrutura 
Funcional - v. 1 (2011)



Classe 
nível 1

Classe 
nível 2

Classe 
nível 3

Classe 
nível 3

Classe 
nível 2

Classe 
nível 3

4. Interoperabilidade semântica aplicada à gestão 
da informação de arquivo – VI

MEF

MIP e MEF: referenciais DGLAB  para a interoperabilidade semântica (2006-…)



Plano de classificação para a Administração Local (v. 01) (em trabalho)



CAMPO MIP CONTEÚDO

Identificador do recurso 
(O):

E-mail E_11251/2011

Código de classificação 
(O):

500.10.01

Designação do produtor 
(O):

José Francisco de Almeida

Assunto (OA): Denúncia de irregularidade na obra no edifício 
classificado da R. da República, 37 e pedido de 
fiscalização

Descritores (F): Fiscalização de obras ilegais, centro histórico, Bairro 
de Santiago

Data/hora do registo 
(O): 

2012-11-07T14:44Z

O uso da MEF no registo (simulação)

O-Obrigatório; OA-Obrigatório de aplicável; F-Facultativo

4. Interoperabilidade semântica aplicada à gestão 
da informação de arquivo – VIII



O uso da MEF na avaliação, selecção e eliminação de documentos

Tabela de selecão na Portaria de gestão de documentos (PGD) da FCT (segundo  MEF v. 04)

4. Interoperabilidade semântica aplicada à gestão 
da informação de arquivo – VIII



MOREQ 2010: 1-Serviços / funcionalidades e 2- Ligação Classes-
Agregações (modelo hierárquico)

1
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Exemplo de uso da classificação  na metodologia DGLAB de elaboração de 
Planos de preservação  digital (em atualização)



• Nova designação do anterior Programa “Governo eletrónico e 
interoperabilidade”

• Âmbito inicial: organismos da ACE (adesão voluntária)

• Possibilidade de adesão de outros organismos da AP (ex. 
Administração Local, após aprovação e publicação da extensão 
MEF/2012 e do alargamento de âmbito pela CE-PAIES)

• Objetivo geral: produzir e implementar referenciais e outros 
instrumentos destinados a facilitar a interoperabilidade 
semântica na Administração Pública e nas entidades públicas 
com que esta se relaciona e que executam funções do Estado.

5. PAEIS – Programa Administração 
Eletrónica e Interoperabilidade 
Semântica - I



• São obrigaçõesdas entidades aderentes:
• a) Aplicar o MIP e a MEF no sistema de arquivo que utilizam, 

no prazo de 2 anos após a aceitação da adesão, por parte da CE; 
• b) Seguir integralmente as regras e propostas da MEF para a 

representação das funções de Estado (1.º e 2.º nível), na 
elaboração dos instrumentos de gestão de documentos de arquivo 
que venham a adotar (ex.: plano de classificação, tabela de 
seleção, plano de segurança e acessos);

• c) Contribuir ativamente para o desenvolvimento do Programa 
através da promoção, implementação e participação no processo 
de melhoria dos seus instrumentos.

• São direitos das entidades aderentes:
• a) Participar nas estruturas de gestão do Programa;
• b) Aceder e usufruir dos produtos e serviços inerentes ao 

Programa (ex.: consultoria, formação, workshops, etc).

6. PAEIS – Programa Administração Eletrónica 
e Interoperabilidade Semântica - II



Aderentes ao Projeto “Governo eletrónico e interoperabilidade” (até final de 2011)

Ministério Entidade
Data de 
aceitação

MC DGARQ  - Direcção-Geral de Arquivos 02-05-2008

PCM SG-PCM - Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 02-05-2008

PCM CEGER - Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 02-05-2008

PCM IPJ - Instituto Português da Juventude 02-05-2008

MFAP SG-MFAP - Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública 02-05-2008

MAI SG-MAI - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 02-05-2008

MAOT SG-MAOT - Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território 02-05-2008

MEdu SG-MEdu - Secretaria-Geral do Ministério da Educação 09-12-2009

MCTES FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia 09-12-2008

MADRP
SG-MADRP - Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas

16-12-2009

6. PAEIS – Programa Administração Eletrónica 
e Interoperabilidade Semântica - III

Aderentes – PAEIS (por transição)



Ordem Ministério Entidade Data de aceitação

1 MF SSAP - Serviços Sociais da Administração Pública 28-03-2012

2 PCM DRC Alentejo - Direção Regional de Cultura do Alentejo 28-03-2012

3 MSSS ACT  - Autoridade para as Condições de Trabalho 28-03-2012

4 MEC CNE - Conselho Nacional de Educação 10-04-2012

5 MF DGTF - Direção-Geral do Tesouro e Finanças 10-04-2012

6 MAI IGAI - Inspeção-Geral da Administração Interna 10-04-2012

7 MAI PSP -Polícia de Segurança Pública 10-04-2012

8 MEE LNEG - Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia 10-04-2012

9 MDN DGIE - Direcção-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos 10-04-2012

10 PCM AMA - Agência para a Modernização Administrativa 10-04-2012

11 MJ CEJ - Centro de Estudos Judiciários 10-04-2012

12 MAI GNR - Guarda Nacional Republicana 10-04-2012

13 MAI DGAI - Direcção-Geral da Administração Interna 10-04-2012

14 MNE SG-MNE - Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 10-04-2012

15 MAI ANSR - Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária 16-04-2012

16 PCM DRC Algarve - Direção Regional de Cultura do Algarve 16-04-2012

17 MAMAOT IVV - Instituto da Vinha e do Vinho 23-04-2012

18 MEC IST - Instituto Superior Técnico 23-04-2012

19 MDN EMGFA - Estado-Maior-General das Forças Armadas 23-04-2012

20 MEE IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 23-04-2012

21 MJ PJ - Polícia Judiciária 23-04-2012

22 PCM GMCS - Gabinete para os Meios de Comunicação Social 04-05-2012

23 MAI SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 18-05-2012

24 MS INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I. P., 20-09-2012

Novos aderentes – PAEIS (2012)



MEF: de ativo semântico de adesão voluntária a obrigatório?

• 1) GT de Gestão de Documentos (AMA) – Rede TIC – proposta de Outubro 
de 2012 (em revisão)

• RCM (ACE; possibilidade de adoção pela Administração Local e Regional 
Autónoma) 

• Âmbito: Sistemas de gestão para documentos de  arquivo e informação que 
garantam, entre outros:  

• a) Políticas e responsabilidades, b)  Interoperabilidade entre sistemas de 
informação, c) Boas práticas de gestão da informação/documentos de 
arquivo (ex. requisitos MOREQ 2010), d) Preservação digital; e) 
Auditoria e f) MIP e MEF (anexos da RCM).

• 2) RCM n.º 12/2012 - Medida 15 – Requisitos: “ É pressuposto para a 
concretização desta medida o enquadramento legal à obrigatoriedade de 
utilização das soluções partilhadas”. 

6. Macroestrutura Funcional e Modernização: que 
futuro?



Em conclusão…

• 1. Serviços públicos orientados ao cidadão devem ser 
pensados de modo a assegurar a interoperabilidade entre 
os sistemas TIC de suporte;

• 2. DGLAB desenvolveu Programa (PAEIS), referenciais 
(MIP e MEF) e soluções para garantir a 
interoperabilidade semântica, a autenticidade e o acesso a 
longo prazo à informação autêntica;

• 3. Os sistemas TIC devem ser concebidos tendo em conta 
estes requisitos e boas práticas da gestão da informação.  

26



Muito obrigado pela 
vossa atenção!



Para saber mais sobre o PAEIS e para descarregar o MIP e a MEF

http://dgarq.gov.pt/programas-e-projectos/

modernizacao-administrativa/macroestrutura-funcional-mef/

Contacto para solicitar esclarecimentos

dsaat@dgarq.gov.pt
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