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RESUMO

A visão historicista dos arquivos tem vindo a dar lugar a uma abordagem integrada da 
gestão dos documentos de arquivo electrónicos que obrigaram a repensar todo o ciclo de 
vida documental. 

Por esse motivo esta dissertação procura, nos conceitos da Ciência Arquivística, 
encontrar as bases de uma reflexão alargada sobre os princípios que devem ser 
considerados pela Gestão Documental tendo em consideração a importância dos valores 
primário e secundário dos documentos de arquivo e o ambiente tecnológico cada vez 
mais orientado para os arquivos virtuais. 

Aproveitando a investigação aplicada aos Sistemas de Informação são avaliadas as 
hipóteses da sua adequação a uma análise sistémica da implementação dos Sistemas de 
Gestão Documental e, neste sentido, propostos modelos destinadas à elaboração de um 
diagnóstico da situação. 

Tomando por base os resultados de um inquérito realizado junto dos Municípios 
Portugueses é feita a apresentação dos indicadores mais significativos, com vista a obter 
conclusões sobre a situação actual e a necessidade de eventual mudança para outras 
formas de gestão, tendo em consideração a emergência dos documentos de arquivo 
electrónicos. 

Esta realidade, em paralelo com as tendências induzidas pelas tecnologias de 
informação emergentes, o movimento de software livre e o ambiente da Web 2.0, com 
grande impacto no trabalho colaborativo, leva o autor a defender vários argumentos que 
podem justificar a adopção de novas aplicações de Gestão Documental seguindo estes 
princípios.  

Para tal, faz o resumo dos principais requisitos exigidos para um Sistema de Gestão 
Documental, conforme o MoReq2, usando depois estes critérios para avaliar e 
confirmar a viabilidade de uma aplicação de software livre, em que participou, 
comparativamente a soluções proprietárias. 

A Ciência Arquivística, a Gestão Documental, os Sistemas de Informação e o Software 
Livre são os grandes temas abordados ao longo da dissertação, em que é pretendido 
destacar como o estabelecimento da ponte entre a Ciência Arquivística e a realidade dos 
novos documentos de arquivo, cada vez mais em suporte digital, pode ser a 
oportunidade profissional dos arquivistas envolvidos na implementação de Sistemas de 
Gestão Documental. 



ABSTRACT

New uses for the old archival science are now being discussed when electronic records 
become the reason for a different record life cycle approach. 

This dissertation is mainly oriented for a finding on Archival Science in order to 
understand which concepts must be followed for Records Management in order to 
respect archival theory and practice concerning primary and secondary records value 
while remaining oriented for the reality of virtual archives. 

Information Systems have been one of the major issues on strategic management and 
for such reason we have done some investigation about their frameworks to learn from 
these approaches which models could be useful to introduce on Records Management 
Systems analysis and implementation. 

Some figures from a survey done on Portuguese Municipalities are presented which 
gave us a good understanding of their potential weaknesses regarding electronic records 
emergence and a need for future changes. 

Such changes are more evident when we think about information technologies impact 
mainly from free software and Web 2.0 collaborative environments which recommend 
larger improvements on actual solutions. 

Requirements model just proposed with MoReq2 are then introduced for the purpose of 
future Requests for Proposals and a benchmarking is done to compare a free software 
solution being jointly developed by the author regarding proprietary software. 

Assessment of Archival Science, Records Management, Information Systems and Free 
Software that was done helped to prove that Archivists and Record keepers (we only 
use archivist for both) can act as a bridge between these concepts and new digital 
environment which will become the future professional challenge. 
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PREÂMBULO E AGRADECIMENTO
�

A criação do Mestrado em Ciências da Informação e Documentação, na sequência da 
implementação do Processo de Bolonha que veio alterar o anterior Curso de 
Especialização em Ciências Documentais da Faculdade de Letras de Lisboa, tornou 
possível a apresentação desta dissertação que tem por principal motivação sistematizar 
os conhecimentos e experiência adquiridos ao longo dos anos, no domínio das 
Bibliotecas e Arquivos. 

Uma aprendizagem iniciada quando fui nomeado responsável do Centro de 
Documentação e Informação dos CTT1 e prosseguida quando tive a oportunidade de 
participar nos projectos de informatização das duas principais instituições nacionais – a 
Biblioteca Nacional e o Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Foi-me 
assim possível estudar e compreender o funcionamento das mesmas e as exigências dos 
respectivos sistemas de informação, ao mesmo tempo que o convívio com alguns dos 
mais prestigiados profissionais me forneceu importantes lições. Foi meu privilégio 
conviver com toda uma geração de ilustres bibliotecários e arquivistas, alguns 
infelizmente já desaparecidos, e que desejo aqui recordar.  

Simultaneamente, ao pertencer ao corpo docente do Curso de Especialização em 
Ciências Documentais da Faculdade de Letras de Lisboa, acompanhei a formação dos 
novos técnicos e aproveitei do ambiente académico para enriquecedoras trocas de 
pontos de vista que muito ajudaram a reflectir sobre estas matérias. 

A experiência prática no desenvolvimento de vários programas de gestão de bibliotecas 
e arquivos – PORBASE, ARQBASE e DOCBASE, e na parametrização de algumas 
aplicações comerciais – GEAC e CALM permitiu-me comparar formas diferentes de 
abordar as questões tecnológicas, para atingir objectivos semelhantes, em particular as 
bases de dados textuais, os objectos digitais e as redes de comunicações, com destaque 
para a evolução que ocorreu por força da disseminação do uso da Internet. 

Tendo isto presente e sendo conhecida a minha inicial ligação às bibliotecas seria 
natural a escolha de um tema no âmbito das bibliotecas digitais, matéria que tenho 
vindo a leccionar, mas outras motivações fizeram-me procurar os arquivos correntes 
que, acredito, terão grandes implicações num futuro próximo. 

As Bibliotecas são determinantes na difusão do conhecimento e os projectos que 
ocorreram nos últimos 20 anos permitiram modernizar o país, disponibilizando meios e 
tecnologias de acesso à informação e infra-estruturas de apoio à leitura, quer pública 
quer escolar. Sendo uma função estabelecida há muito, com normas estáveis e aceites 
por todos, os processos fundamentais estão bem identificados e são semelhantes em 
qualquer organização. 

Do ponto de vista da investigação sobre bibliotecas há ainda muito que fazer mas as 
principais áreas foram já abordadas. Novos desafios podem advir da gestão de 
conteúdos, dos impactos da Web colaborativa ou da publicação de repositórios, alguns 
comuns aos Arquivos.  

                                                
1  Na altura os CTT incluíam as funções actuais empresas PT e CTT, dispondo de uma rede de 14 núcleos 
de documentação colocados junto das áreas operacionais e de apoio. 
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No âmbito dos Arquivos e apesar do esforço dos últimos anos muito há ainda por fazer 
e todos os contributos são necessários. Uma análise da bibliografia nacional permite 
constatar a preferência pela temática dos arquivos definitivos e históricos não existindo, 
em Portugal, uma quantidade significativa de trabalhos de autores portugueses sobre 
documentos de arquivo electrónicos, sendo certo que estes irão constituir a massa 
documental mais significativa nos futuros arquivos definitivos. 

Foi por este motivo que entendi ser esta uma oportunidade interessante de explorar pois 
o crescimento desmesurado dos documentos, por força da revolução digital, leva a que 
seja urgente o aparecimento de trabalhos teóricos que divulguem os conhecimentos da 
Ciência Arquivística de modo a que as soluções informáticas tenham em conta os seus 
princípios. 

O movimento de software livre veio permitir disponibilizar programas de gestão 
documental para todas as instituições interessadas, sem dependência das oportunidades 
orçamentais nem dos limitados recursos. O livre acesso a estas tecnologias favorece a 
banalização, sem que isto deva ser confundido com uma simplificação das regras e 
normas estabelecidas. 

O papel dos arquivistas poderá estar aqui em destaque se o desafio for compreendido e 
aproveitado!  

Este trabalho só foi possível graças à colaboração e boa vontade de um conjunto de 
pessoas e entidades que gostaria de referir. 

A MOREDATA, ao aceitar a minha sugestão de adequar o programa ALFRESCO para 
a gestão documental segundo os requisitos do modelo MOREQ2, tornou possível 
avaliar um caso real de utilização de software livre. Sendo uma empresa orientada para 
a prestação de serviços de Tecnologias de Informação o seu investimento com este 
desenvolvimento, ao longo de vários meses, foi significativo pelo que não posso deixar 
de agradecer a confiança depositada, aceitando as minhas sugestões sobre as 
funcionalidades necessárias. 

Os Municípios Portugueses que tornaram possível obter resultados de um inquérito 
talvez demasiado exaustivo mas, por isso mesmo, capaz de fornecer uma imagem muito 
pormenorizada da realidade actual. Não é vulgar obter uma taxa de sucesso de cerca de 
50% em trabalhos desta natureza pelo que devo expressar o meu reconhecimento aos 
seus Presidentes, Dirigentes e Técnicos que colaboraram no preenchimento.  

Os colegas docentes do Curso de Especialização em Ciências Documentais, da 
Faculdade de Letras de Lisboa, cujo convívio e diálogo foi uma fonte enriquecedora do 
meu conhecimento. Em particular, os meus alunos com quem tenho discutido alguns 
dos temas que estão na origem da elaboração desta dissertação. A sempre presente 
questão do grau de competência e importância das Tecnologias da Informação na 
actividade dos Bibliotecários e Arquivistas e, mais recentemente, a oportunidade do uso 
do software livre estão aqui bem vivas. 
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De entre esses alunos devo destacar em particular o Doutor Carlos Guardado da Silva, 
com quem iniciei uma profícua colaboração científica ao publicarmos uma nova versão 
da Arqbase, e que muito me incentivou e apoiou na preparação do material coligido, na 
sua leitura e na discussão de vários conceitos polémicos da Ciência Arquivística. A sua 
recente participação como docente no Mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação irá certamente contribuir para melhorar a qualidade do corpo docente, 
sempre o desejo de todos. 

Um palavra de reconhecimento especial ao Professou Doutor Paulo Farmhouse Alberto, 
Presidente do Mestrado em Ciências da Documentação e Informação, que compreendeu 
o meu interesse na elaboração desta dissertação e muito apoiou a sua apresentação. 

Finalmente pretendo referir com particular emoção o meu orientador, Professor Doutor 
Aires do Nascimento, por ter aceite desde logo o meu convite e por todo o apoio 
científico, conselhos, sugestões e recomendações que foi fazendo ao longo do trabalho. 
Ilustre académico, tem nos Arquivos Nacionais um papel de relevo, não só como 
investigador atento na descoberta dos tesouros que estes encerram e pelas 
responsabilidades assumidas enquanto presidente do Instituto Português de Arquivos, 
mas principalmente, pela sua dedicação à formação académica dos profissionais das 
Bibliotecas e Arquivos. 

A todos os meu sincero agradecimento esperando que corresponda à expectativa e 
confiança que em mim depositaram. 

Lisboa, 30 de Setembro de 2008 
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1  INTRODUÇÃO

1.1 Considerações gerais 

A Ciência Arquivística só começou a ser considerada como tal a partir da Revolução 

Francesa e por força da entrada nos arquivos públicos de uma massa imensa de 

documentos até aí guardados em instituições privadas, normalmente religiosas. A 

importância patrimonial e como fonte de informação para os estudos de historiografia, 

obrigou os arquivos do Estado a abrir à consulta pelos cidadãos reconhecendo serem 

«propriedade do povo cujos direitos legais e história preservam». 

Por isso mesmo, os arquivos tradicionais sempre foram valorizados pelo seu papel na 

recolha, gestão e comunicação em apoio à investigação, por força da missão de 

conservação e acesso aos documentos considerados de valor histórico, ignorando quase 

completamente os documentos administrativos considerados da exclusiva competência 

da administração pública que os produzia e utilizava. 

Não podendo descurar o seu papel fundamental para a investigação de fontes históricas 

os arquivos são, antes de mais, uma instituição política de previsão, de aconselhamento 

e de racionalização de decisões sendo patente que têm implicações na condução dos 

interesses dos cidadãos, pela resolução de questões em tempo útil. 

O conhecimento das origens dos arquivos2 e da sua importância para a gestão das 

sociedades torna-se importante para quem pretenda olhar o futuro e integrar, nos 

processos da sociedade actual, essas mesmas experiências3 de modo a clarificar o papel 

dos profissionais que desempenham tais funções. 

Aos arquivistas é colocado um desafio permanente por terem de compreender em cada 

momento a razão do uso dos documentos e, por consequência, o seu papel e as funções 

                                                
2 A epistemologia arquivística está descrita com muito rigor e extensa bibliografia no capítulo 2 do livro dos colegas 
Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro, Júlio Ramos e Manuel Luís Real. 
SILVA, Armando Malheiro [et. al.] -  Arquivística, Teoria e Prática de uma Ciência da Informação. Porto: Edições 
Afrontamento, 1998. 
3 POSNER descreve com pormenor a existência dos arquivos ao longo da história, argumentando que estes não são 
uma invenção da era moderna. POSNER, Ernst - Archives in the Ancient World. Chicago: Society of American 
Archivists, 2003. 
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que devem desempenhar. É também um desafio contra o tempo (por ter de ultrapassar a 

caducidade dos materiais, da memória e das decisões autocráticas) e um exercício de 

independência e autonomia ao desafiar o arbitrário (da autoridade) na defesa da 

cidadania.  

Decorrente da actividade humana, que está na sua origem, o aparecimento de 

documentos e seu arquivo, para uma utilização futura, só foi possível após o 

aparecimento da escrita. Esta foi, assim, o meio dos indivíduos expressarem os seus 

processos cognitivos e afectivos, inicialmente baseados em sistemas pictográficos e 

ideográficos, que mais tarde evoluíram para as formas que hoje conhecemos. 

Esta possibilidade do homem se expressar através de signos, sobre os suportes 

disponíveis em cada época, é um processo natural que, desde a Antiguidade, foi 

desenvolvido pelas civilizações pré-clássicas, as quais começaram por dar grande valor 

aos testemunhos dos seus actos, não só ligados ao culto religioso mas também a 

aspectos das leis e na aplicação da justiça4. 

A descoberta de cerca de 8000 tábuas de argila, que permitiu retirar a informação 

relacionada com as actividades da cidade de Ebla, é um bom exemplo desta 

preocupação de recolha e organização. Cidade Síria, ocupada desde antes de 3000 a.C. 

atingiu o seu apogeu durante a última metade do segundo milénio, sendo mencionada 

em textos desde 2300 a.C. como representativa da rica e cosmopolita imagem que 

distinguia toda a cultura regional da Síria, suportada na independência das cidades-

estado cujo destino era não só o resultado das suas alianças comerciais e políticas como 

também das inevitáveis rivalidades. Ebla era uma cidade murada com diversos palácios, 

biblioteca e templos que conseguiu preservar a identidade cultural mesmo quando 

invadida por outros povos. 

Os arquivos encontrados, mais do que espólios literários são prova da realidade de um 

microcosmo baseado numa indústria têxtil bem organizada. Um maior e mais 

pormenorizado conhecimento sobre esta civilização só foi possível devida à existência 

dessas tábuas de argila de onde foi retirada a informação relacionada com as actividades 

                                                
4 KRAMER, Samuel Noah  – A história começa na Suméria. Lisboa: Publicações Europa-América, 1963. 
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da época. Impressas pelos escribas locais e utilizando uma escrita cuneiforme, chegaram 

até hoje cartas, tratados, documentos administrativos sobre impostos, fornecimentos 

para a família real e cronologias de factos políticos. 

O sistema arquivístico do Palácio de Ebla constituiu uma dos primeiros modelos de 

organização ao dispor de uma rede de depósitos ligados cada um a determinada área 

administrativa onde, podemos supor, estavam concentrados conjuntos de documentos 

semelhantes com organicidade própria.  

Ao longo dos séculos, muitos outros arquivos foram criados e chegaram aos nossos 

dias, demonstrando a vontade das civilizações em perdurar no tempo os actos 

realizados.  

Preocupação motivada pela não só necessidade de exercício de poder, mas 

principalmente como forma de prova, como refere Louise Gagnon-Arquin «ao longo 

das épocas e regimes, os documentos serviram para o exercício do poder, para o 

reconhecimento dos direitos, para o registo da memória e para a sua utilização futura5». 

Mas será que no momento da produção existia a consciência que o acto de recolha e 

preservação teria a importância que, em muitos casos, os historiadores lhe vieram a 

atribuir? 

Os arquivos correntes são a essência dos arquivos definitivos, matéria-prima que depois 

de tratada, organizada e avaliada faz perdurar no tempo a memória das sociedades. 

Memória e prova dos actos e acções realizados por uma determinada entidade colectiva, 

pessoa ou família. 

Sendo assim tão importantes os documentos de arquivo, quais as preocupações actuais 

com esta matéria-prima que, por força da revolução digital, vem crescendo em 

quantidade e diversidade?  

                                                
5 COUTURE, Carol ; ROUSSEAU, Jean-Yves -  Os Fundamentos da Disciplina Arquivística. Lisboa: 
Publicações Europa-América, 1963. p. 32. 
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Os trabalhos publicados a nível mundial expressam bem as duas sensibilidades 

existentes, muito ligadas às suas raízes e herança cultural. Enquanto a Europa teve uma 

preocupação mais vincada sobre os arquivos definitivos, por força do património 

herdado, os países do «novo mundo», com uma história mais recente, preocupam-se 

principalmente com a gestão dos arquivos correntes6, denominada por records 

management, estabelecendo recomendações e normas em que os documentos de arquivo 

electrónicos são já uma das principais preocupações. 

Esta realidade está bem patente quando se acede às fontes digitais disponíveis em linha, 

particularmente originadas nos Estados Unidos, Canadá e Austrália ou mesmo no Reino 

Unido, onde se encontra vasta bibliografia sobre a gestão documental7. 

A grande importância duma abordagem global de todo o processo documental levou a 

que, na segunda metade do século XX, surgissem diversos autores privilegiando uma 

arquivística integrada com base no conceito do ciclo de vida dos documentos. Sem 

prejuízo da aceitação da teoria das «três idades» em arquivo, todos estão de acordo que 

entre os novos desafios para os profissionais se destacam os problemas da avaliação e 

destino final, que precedem a sua transferência para os arquivos definitivos. 

De entre os documentos mais significativos na concretização dos conceitos e práticas 

arquivísticas, de alguma forma a génese das grandes discussões em torno do ciclo 

documental, importa destacar: 

- o trabalho dos arquivistas holandeses  Samuel Muller, Johan Feith, and Robert 

Fruin, publicado em 1898, com o título Manual para a organização e descrição 

de arquivos, editado pela Associação de Arquivistas Holandeses, que marca o 

início da preocupação com a elaboração de regras e procedimentos necessários à 

gestão dos arquivos; 

- o texto escrito em 1922 por  Sir Hilary Jenkinson, na altura director do British 

Public Records Office, com o título Manual de Administração de Arquivos, que 

destaca a importância dos arquivos na evidência de factos definindo esta como a 

                                                
6 De entre alguns dos autores mais significativos refiram-se Theodore Schellenberg e Luciana Duranti, 
Carol Couture e Jean-Yves Rosseeau, Ian Maclean eTerry Cook, entre muitos outros. 
7 A terminologia usual, ao nível de muitas organizações, para referir a gestão de documentos de arquivo e 
que iremos utilizar por se ter vulgarizado entre os utilizadores. 
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principal  missão, tanto moral como física, enquanto garante da defesa de tais 

evidências; 

- o modelo sobre o valor dos documentos, apresentado em 1956 por Schellenberg. 

Conhecido pelo seu importante papel nas questões de avaliação dos arquivos 

norte-americanos, em Arquivos Modernos8 expõe na sua metodologia arquivística 

os conceitos de workflow9. Distanciando-se de Jenkinson, que defende o papel 

único da administração quanto à decisão daquilo que deve ser conservado ou 

eliminado, ele defende o papel activo do arquivista na avaliação. O modelo de 

Schellenberg sobre o valor primário (administrativo) e secundário (testemunho) 

dos documentos deu grande impulso à moderna disciplina da gestão documental; 

- a extensa e importante contribuição10 em língua inglesa de Ian Maclean, Director 

dos Arquivos Nacionais da Austrália, percursor da escola de pensamento que deu 

origem ao continuum  documental. 

Os documentos de arquivo são essenciais para a sociedade por serem o suporte na 

condução das actividades, estabelecimento de políticas e tomada de decisões. Nas 

instituições públicas ou privadas oferecem consistência e dão continuidade à gestão, 

satisfazem requisitos legais e regulamentares, permitem as acções de auditoria e 

defendem as mesmas em caso de litígio. 

São, assim, a melhor forma de preservar a memória das organizações, protegendo os 

interesses e os direitos dos diversos intervenientes com quem interagem – accionistas, 

colaboradores, clientes e fornecedores, quer no presente quer no futuro. 

A Norma Portuguesa 4438-1:2005 (p. 9-10) contempla os princípios directores relativos 

à gestão dos documentos de arquivo, entendida nesta norma como «Campo da gestão 

responsável por um controlo eficiente e sistemático da produção, recepção, manutenção, 

                                                
8 SCHELLENBERG, Theodore - Arquivos modernos: Princípios e técnicas. Rio de Janeiro: FGV, 1973. 
9 Iremos doravante utilizar o termo workflow por estar banalizado na nossa língua sem prejuízo de se 
entender dever reflectir sobre o uso mais apropriado do termo procedimento retirado do Dicionário 
Houaiss  -  «procedimento - acto ou efeito de proceder, maneira de agir, modo de proceder, conduta, 
comportamento; modo de fazer (algo); técnica, processo, método» 
HOUAISS, António - Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 6 vol. Lisboa: Círculo de Leitores, 
2002. 
10 SELECTED WRITINGS OF IAN MACLEAN [Em linha]. ”Appendixes in The Records Continuum”. 
1994. [Consult. 20 Mai. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://ourhistory.naa.gov.au/library/pdf/Records_Continuum_Appendixes.pdf> 
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utilização e destino dos documentos de arquivo, incluindo os processos para constituir e 

manter prova e informação sobre actividades e transacções». 

Para o efeito caracteriza o documento de arquivo como «documento produzido, 

recebido e mantido a título probatório ou informativo por uma organização ou pessoa, 

no cumprimento das suas obrigações legais ou na condução das suas actividades». em 

que o documento corresponde à «informação registada ou objecto que pode ser tratado 

como uma unidade». 

O estabelecimento de políticas conducentes a uma efectiva gestão documental, implica a 

mobilização de todos os colaboradores, principais fontes produtoras, no sentido de os 

levar a compreender a importância de documentos que sejam fidedignos, autênticos e 

utilizáveis em qualquer momento. 

Para o efeito terá de haver um compromisso dos níveis mais elevados da gestão que 

demonstrem o efectivo entendimento sobre a importância da documentação produzida 

tanto mais que esta, ao circular, atravessa horizontalmente os diferentes escalões da 

hierarquia. A função «gestão documental» é pois uma responsabilidade transversal que 

engloba todos os colaboradores que produzam documentos, aos quais incumbe a 

obrigação de os integrar no sistema de arquivo e como tal deverá estar reflectida nos 

respectivos descritivos funcionais. Isto não quer dizer que possa ser omitida a 

responsabilidade formal de quem tenha a efectiva gestão do arquivo, com atribuições e 

autoridade estabelecidas dentro da organização. 

A Norma Portuguesa 4438-1:2005 (p. 13), fornece indicações explícitas sobre tal 

atribuição de responsabilidades: 

a) Os arquivistas são responsáveis por todos os aspectos da gestão de arquivos, incluindo a 

concepção, o desenho, a implementação e a manutenção dos sistemas de arquivo, e pela 

formação de utilizadores nas componentes da gestão de documentos e de 

funcionamento do sistema de arquivo, na medida em que afectam as práticas 

individuais. 

b) As chefias são responsáveis pelo suporte à aplicação das políticas de gestão de 

documentos de arquivo na organização. 
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c) Os administradores de sistemas são responsáveis por assegurar que toda a 

documentação é apropriada, está disponível e legível sempre que necessário. 

d) Todos os colaboradores são responsáveis por documentar de forma apropriada e 

completa as suas actividades.  

A gestão documental, quando abordada sem as preocupações expressas nas normas e 

recomendações existentes, relega para um plano secundário a participação dos técnicos 

de arquivo que nem sempre são chamados a participar activamente, apesar da 

importância da sua presença nas equipas de projecto. Daqui resulta que sejam por vezes 

ignorados princípios fundamentais do ciclo de vida dos documentos e as metodologias 

defendidas por várias correntes de arquivistas, quando referem a gestão integrada. 

A administração pública é, tradicionalmente, quem mais se preocupa com a produção 

arquivística mas, apesar dos esforços de muitos organismos, conhece-se a falta de 

tratamento e preservação de muita documentação que ainda se encontra por avaliar e 

está depositada em locais pouco apropriados para o efeito, como ressalta dos resultados 

provenientes do diagnóstico efectuado aos seus arquivos intermédios11. 

Uma boa e transparente Administração implica que a gestão documental seja eficaz e 

permita justificar todos os seus actos, logo desde a fase de produção até à decisão de 

retenção, de modo a que estes sejam significativos, precisos, fidedignos, legíveis e 

tenham uma evidência durável de todas os acções e decisões dos Governos. 

As obrigações do Estado, quanto ao direito à informação para com os cidadãos, têm 

vindo a ser cada vez mais exigentes e por esse motivo uma boa gestão documental 

permite demonstrar as decisões que são tomadas, fornecendo um conhecimento do 

passado recente, elemento essencial para a prossecução de políticas estruturais. Uma 

boa gestão dos arquivos ajuda a proteger os aspectos legais, financeiros e outros de 

interesse para qualquer governo seja este central ou local, qualquer que seja a matiz 

política. 

                                                
11SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos ; PEREIRA, Miriam Halpern (coord) - Diagnóstico aos arquivos 
intermédios da Administração Central. Lisboa: Observatório das Actividades Culturais; Instituto dos Arquivos 
Nacionais/Torre do Tombo, 2003. 
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Diversos trabalhos têm vindo a ser realizados no seio da Administração Pública, tanto 

na identificação dos requisitos para aquisição de Sistemas de Gestão Documental como 

na elaboração de planos de classificação, do que resultou recentemente a publicação da 

tabela das funções-meio12, da responsabilidade da Direcção-Geral de Arquivos. 

Constata-se, actualmente, uma sensibilidade especial para as matérias da Modernização 

Administrativa, iniciada em 1986 com a criação do Secretariado para a Modernização 

Administrativa e prosseguido em 2007 com a criação da Agência de Modernização 

Administrativa13, directamente dependente da Presidência do Conselho de Ministros, 

pelo que existem condições favoráveis à implementação de tais políticas. 

O mundo empresarial, apesar de distante desta problemática, não pode ignorar as 

realidades da prática arquivística na Administração Pública e terá de adoptar 

procedimentos e regras que garantam aos accionistas a transparência da sua actividade e 

dos actos de governação. Numa economia globalizada, exemplos de boas práticas 

vindos do exterior deveriam merecer maior atenção, como o dos Estados-Unidos através 

da Lei de Sarbanes-Oxley aprovada em 2002. 

Quando Paul Sarbanes e Michael Oxley avançaram com propostas de disponibilização 

de maior informação pelas empresas, estavam conscientes da situação que então se 

vivia: escândalos financeiros, queda da confiança do mercado e clamor público para a 

necessidade de medidas correctivas. Tinham em consideração a necessidade duma nova 

lei de reforma da gestão das empresas, conhecida mais tarde pela Lei Sarbanes-Oxley, 

aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, na sequência dos escândalos financeiros 

em grandes empresas (Enron, Worldcom, etc.) que abalaram os centros de negócio 

norte-americanos e lançaram o pânico nos mercados de acções. 

O impacto inicial desta lei focou-se no reforço do controle interno das empresas pelo 

que, em muitos casos, o imperativo da gestão documental nunca foi verdadeiramente 

considerado apesar de actualmente existir maior consciência dessa necessidade, por 

                                                
12 Este projecto decorre da publicação do DL Nº. 121/92, que estabeleceu os princípios de gestão de documentos 
relativos aos recursos humanos, financeiros e patrimoniais dos organismos da Administração Pública e o destino final 
dos respectivos documentos publicados em portaria própria. Foi um trabalho longo e demorado por tentar abranger 
todos os organismos e pela conhecida ausência de uma política de gestão de documentos. 
13 Decreto-Lei nº 202/2006 de 27 de Outubro [Em linha]. [Consult. 1 Ago. 2008]. Disponível em 
<URL:http://www.ama.pt/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18&Itemid=35> 
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parte da gestão de topo. O enorme volume de documentos existentes pode constituir, no 

entanto, um dos maiores riscos de não conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley devido 

à falta de políticas e procedimentos adequados. 

A gestão dinâmica dos documentos de arquivo oferece vários benefícios pois ajuda as 

organizações a defenderem-se em auditorias de prestação de contas ou em processos 

judiciais. Adicionalmente, a crescente valorização do conhecimento enquanto activo das 

empresas e a obrigação de confidencialidade sobre as estratégias comerciais aumenta a 

pressão quanto à prevenção de fraudes, o que pode ser grandemente reforçado com 

políticas adequadas. Estas, tanto podem ser relativas aos documentos em suporte papel 

como em suporte digital, contendo informação mais antiga que vai sendo esquecida e 

não é encontrada quando se torna necessária, por falta de uma preocupação com o seu 

armazenamento e preservação. 

Apesar de a Lei Sarbannes-Oxley ter como principal objectivo assegurar normas da 

administração da empresa sobre os relatórios e auditorias financeiras, uma interpretação 

mais ampla desta não pode deixar de fora, além dos próprios relatórios, os documentos 

de suporte à actividade operacional14, onde se incluem quaisquer rascunhos ou outro 

material destinado a elaborar os relatórios de auditoria, memorandos, correspondência, 

comunicações bem assim como outros que sejam elaborados, enviados ou recebidos e 

estejam relacionados com a auditoria contendo conclusões, opiniões, análises ou dados 

financeiros. 

Também os procedimentos dos sistemas informáticos foram reforçados para respeitarem 

normas, políticas e procedimentos específicos sobre o acesso através das redes de 

comunicações, servidores e bases de dados, onde os dados circulam e são armazenados. 

                                                
14 Um dos capítulos desta lei (Parte VIII – Sec. 802), relativa à alteração de documentos de arquivo, refere 
explicitamente: «Quem, de forma consciente, altere, destrua, oculte ou falsifique documentos ou objectos tangíveis 
com a intenção de impedir, obstruir ou influenciar uma investigação ficará sujeito a multa e/ou prisão até 20 anos.» 
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Em muitos casos verificam-se omissões e falhas graves, constatadas em auditorias 

periódicas, relacionadas com: 

• A segurança na gestão das aplicações financeiras o que pode levar a uma perda 

da integridade dos registos por falha no controle de acesso externo ou interno; 

• Os procedimentos e registos deficientemente documentados sobre alterações 

realizadas pelos administradores dos sistemas, bases de dados e redes de 

comunicações, quando executam actualizações das aplicações financeiras ou 

outras que possam afectar a sua integridade. Esta documentação deverá ainda 

existir no caso de alterações de programas ou equipamentos para garantir o 

controlo das mesmas; 

• A documentação dos planos de recuperação de avarias e das auditorias de 

avaliação do grau de sucesso, relacionadas com os registos financeiros. 

• A inexistência ou dificuldade na obtenção dos registos de acesso às bases de 

dados e das suas transacções que de alguma forma podem influir na integridade 

dos sistemas financeiros. Sem tal informação, torna-se impossível identificar 

quem alterou o quê, pelo que se torna imperativo manter registos que assegurem a 

verificação de todas as modificações;  

• A segurança de dados e a migração entre diferentes suportes, que deve ficar 

documentada para garantir que dados financeiros não são transferidos para outros 

sistemas, onde possam ser roubados, alterados ou acedidos por pessoal não 

autorizado. O arquivo das bases de dados e das respectivas seguranças deverá ser 

registado e verificado periodicamente para garantir que estão salvaguardadas. 

As empresas de auditoria externa envolvidas são obrigadas a preparar e a manter por um 

período não inferior a 7 anos, material de trabalho e outra informação relacionada com o 

relatório de auditoria, num detalhe considerado adequado para sustentar as conclusões 

alcançadas em cada relatório. 

O espírito da Lei Sarbanes-Oxley é o de reforçar a responsabilização e a transparência 

das instituições, pelo que se torna crítica uma integração das aplicações de gestão 

financeira com as de gestão documental de forma a ser possível fornecer quaisquer 

informações adicionais de forma rápida, assegurando o registo de evidências. 
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Esta lei, em vigor numa sociedade fortemente liberalizada, mostra bem a importância do 

valor primário dos documentos produzidos pelos sistemas financeiro e informático, 

sendo hoje um factor de confiança para os investidores das empresas cotadas na bolsa 

de Nova Iorque. 

Os diversos subsistemas que processam informação significativa nas empresas, são 

potencialmente o primeiro elo da cadeia de produção documental. Com a revolução 

digital, as regras aplicadas aos documentos em suporte papel não têm sido adoptadas, de 

forma sistemática, por um vasto conjunto de aplicações tais como o processamento de 

texto, as folhas de cálculo, o correio electrónico ou os objectos multimédia. Por falta de 

normalização e da aplicação de critérios semelhantes para estes suportes deixou-se, em 

muitos casos, de garantir a evidência, exactidão, fidedignidade, acessibilidade. 

Constata-se a existência de riscos inaceitáveis na captura de algumas evidências 

essenciais, porque a banalização dos ambientes de escritório electrónico veio permitir 

apagar documentos, sem uma avaliação da sua pertinência. A falta de uma classificação 

adequada e de políticas de salvaguarda dos documentos, em cada posto de trabalho, são 

alguns exemplos de causas que podem levar à sua destruição. 

Quando ocorrem grandes substituições de programas e equipamentos, por força da 

actualização do parque informático, é possível ocorrer a perda de volumes de 

informação que, não estando classificados, apenas representam dados binários sem 

significado, para os técnicos de informática. As estruturas responsáveis e os seus 

técnicos não podem ser responsabilizados pelos conteúdos, que assim desaparecem 

levando à irremediável perda de um dos activos mais importantes - o conhecimento das 

organizações. Os custos de tal perda, mesmo que significativos, não são tanto 

contabilizados no imediato como o são os prejuízos que podem advir da falta de provas 

em casos de litígio ou de auditorias oficiais. 

Por vezes, a solução consiste em manter grandes massas documentais em suporte papel, 

sejam ou não originadas em sistemas informáticos, de modo a salvaguardar quaisquer 

problemas futuros de evidência. A sua acumulação progressiva em locais diferentes 

pode levar à falta de controlo e consequente dificuldade no acesso que, no limite, 

corresponde a uma outra perda, não física mas intelectual. 
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Esta acumulação, sem uma política de avaliação coerente, originará um crescimento dos 

depósitos e correspondentes custos de armazenamento, aumentando as dificuldades de 

selecção da documentação que deverá ser conservada e transferida para arquivo 

definitivo assim como a que será objecto de eliminação15. Os custos com a gestão dos 

depósitos, decorrentes da obrigação da custódia dos documentos, podem ser 

minimizados através de uma gestão automática dos prazos de conservação se forem 

criados registos de controlo na fase da produção. A avaliação das necessidades de 

espaço de armazenamento a longo prazo permite demonstrar evidentes poupanças, em 

particular quando se trata de locais onde o valor do imobiliário é elevado. 

A circulação da documentação nas organizações é outro aspecto a ter em consideração. 

Tradicionalmente era o «chefe» que procedia ao despacho da correspondência, 

seleccionando-a e encaminhando esta para cada colaborador. No momento actual, 

tornou-se prática quase em desuso, por força da delegação de competências imposta 

pela necessidade de agilização dos processos de decisão. 

Assim, o plano de classificação constitui uma peça essencial, com impactos diversos 

para a gestão documental, devendo integrar para além da estrutura e respectivos códigos 

de classificação, uma descrição para esclarecimento da sua aplicação, os prazos de 

conservação e o destino final (eliminação ou conservação definitiva) bem ainda como os 

procedimentos de circulação na organização (workflow). 

Perante a constatação da existência de vários factores - históricos, organizacionais, 

legais e profissionais, que podem estar na origem da dificuldade em estabelecer 

políticas de gestão dos documentos de arquivo e explicar, em parte, a situação de muitas 

instituições em Portugal, coloca-se um desafio interessante de procurar novas 

abordagens. A confluência de vários actores e interesses, num Sistema de Informação 

essencial para as organizações, pode ser a forma de ultrapassar dificuldades de 

comunicação e os obstáculos à mudança. 

O recurso às tecnologias de informação é apenas parte da solução e as intervenções que 

são realizadas decorrem de decisões dos órgãos de gestão que, em muitos casos, 

                                                
15

 CRUZ MUNDET, José Ramón - Manual de Arquivística. 3ª ed. Madrid: Fundação Germán Sánchez Ruipérez, 
1994.
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encomendam a consultores externos o levantamento dos processos e ignoram o papel do 

Arquivo na fase da produção. As soluções propostas não aproveitam, por vezes, as 

competências dos técnicos de arquivo que são remetidos para um papel secundário de 

guardiães da futura documentação a ser armazenada. 

Até ao presente, quase todas as aplicações a funcionar baseiam-se em programas 

informáticos já disponíveis no mercado. Tratam-se de soluções com uma visão 

generalista adequada a todo o mercado e, em geral, com regras rígidas que obrigam as 

organizações a adaptar-se ao que é adquirido e a seguir métodos de trabalho diferentes 

daqueles a que as pessoas estavam habituadas. Este é o grande problema da 

implementação das tecnologias de informação, por estabelecerem sistemas formais que 

repercutem no tempo as regras burocráticas. 

Não obstante serem possíveis ajustamentos, durante a fase de instalação, quaisquer 

alterações mais profundas são desaconselhadas e apresentam custos de desenvolvimento 

incomportáveis. O modelo de negócio das aplicações comerciais impõe regras de 

modificação pouco flexíveis, pois só assim se conseguem limitar os custos de 

manutenção. 

O ambiente de trabalho moderno, está muito condicionado pelas tecnologias de 

informação que moldaram os hábitos e a cultura das sociedades ao impor padrões de 

comportamento semelhantes. Desde o sistema operativo das estações de trabalho até ao 

correio electrónico, processamento de texto e folhas de cálculo todos seguem formas de 

utilização muito idênticas e quase obrigam a executar de uma única maneira as 

possíveis operações. A defesa duma sociedade mais produtiva e a necessidade de 

redução dos tempos de aprendizagem impôs paradigmas na relação homem-máquina 

que, por vezes, limitam e inibem a criatividade individual. 

As tecnologias de informação são adequadas no estabelecimento de sistemas formais, 

baseados em regras e normativos previamente definidos, onde qualquer ambiguidade 

tem de ser esclarecida antes da fase de programação e parametrização. No entanto, cada 

cultura organizacional implica a existência de um sistema informal com normas e 

valores tacitamente aceites pelos membros dessa comunidade que reconhecem 
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naturalmente os limites entre as regras – o sistema formal16, e as normas - o sistema 

informal. O sistema informal permite ultrapassar a incerteza17 organizacional, 

considerada aqui como a diferença entre a informação exigida para execução de 

qualquer tarefa ou a tomada de decisão e aquela que a organização possui. Através  dos 

processos intelectuais, que derivam do conhecimento tácito e da recolha de informação 

pertinente, estabelecem-se novas regras que, só mais tarde, serão repercutidas no 

sistema formal. 

  

No caso da gestão documental, porque se trata de formalizar actos, actividades ou 

decisões decorrentes do sistema informal, este tem preponderância efectiva por 

depender da vontade de uma pessoa ou de um grupo que detém o conhecimento tácito. 

É do seu livre arbítrio explicitar o mesmo, pelo que o sucesso com o uso das tecnologias 

de informação depende muito de comportamentos individuais. 

Quando os projectos são liderados por equipas de forte pendor tecnológico, onde o 

funcionamento das organizações é estratificado em «processos de negócio», corre-se o 

risco de ignorar factores essenciais para a compreensão e envolvimento das pessoas. A 

constituição de equipas multidisciplinares pode ser uma alternativa, desde que 

diferentes visões da «informação» não tornem mais difícil estabelecer um efectivo 

diálogo.  

O tradicional (pre)conceito sobre as actividades centradas no arquivo definitivo remete 

os seus profissionais para um papel secundário. Por isto mesmo, é necessário 

demonstrar como este perfil de competências é hoje ainda mais necessário, face  às 

novas realidades da gestão documental nas organizações. Estamos perante um problema 

de terminologia profissional que importa resolver para não se prejudicar o essencial. 

No que respeita aos novos suportes de informação é precisa maior reflexão, pelo seu 

natural impacto em todas as profissões, como refere Nascimento18: 

                                                
16 LIEBENAU, Jonathan - Understanding Information: an introduction. London: Macmillan Press Ltd, 1990. p.109. 
17 GALBRAITH, J. R. - Designing Complex Organizations. London: Addison-Wesley, 1974. p. 5. 
18 NASCIMENTO, Aires - Novos tempos, novos suportes de informação e leitura: ruptura e continuidade. In:
“Summus Philologus Necnon Verborum Imperator”. Colectânea de Estudos em Homenagem ao Académico de 
Mérito, Professor Dr. José Pedro Machado, no seu 90º Aniversário. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 2004. 
p.505-533. 
Gostaria de salientar o significado desta nota, por permitir relembrar o nome do meu antigo professor do ensino 
secundário, Dr. José Pedro Machado, figura marcante de toda uma geração de alunos que tiveram o privilégio de o 
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Numa sociedade aberta, como é aquela a que nos orgulhamos de pertencer, cabe à 

administração criar possibilidades de inter-relação com a comunidade que serve e fazer do 

seu serviço uma prestação cultural, pelo acréscimo e qualidade do conhecimento que 

proporciona a essa mesma comunidade, a fim de lhe permitir um aumento de participação 

na vida colectiva. Por isso não podemos contentar-nos com armazenar dados; importa 

torná-los disponíveis em formas estruturadas. Como tal impõe-se o diálogo e a 

colaboração entre agentes da administração (como os arquivistas), entre os representantes 

da sociedade cultural (como os bibliotecários e professores) e os agentes da mudança 

(sejam eles técnicos comerciais ou agentes comerciais) para interpretarem o alcance das 

alterações trazidas pelos novos suportes da informação. 

. . . A aceitação de novos suportes implica assim um aprofundamento da funcionalidade 

dos suportes anteriores para que não se perca a experiência acumulada nem a 

simplificação de um novo meio redunde em barbárie sem memória. 

A dinamização deste diálogo e a colaboração dos técnicos de arquivo (talvez mais 

preparados para aceitar os novos suportes e fazer a ligação a funcionalidades dos 

suportes anteriores), com os agentes da mudança, é uma responsabilidade de todos. 

Mas, para além do problema restrito dos suportes, a adopção de tecnologias de 

informação obriga a romper com velhas regras e encontrar novas formas de 

funcionamento, induzidas pelo aparecimento de alternativas às aplicações proprietárias 

de gestão documental, através dos programas livres e de código aberto - FLOSS19, 

popularizados sob a designação genérica de software livre. 

Desde o início, a era da informática foi baseada em empresas com fins comerciais que 

desenvolviam aplicações para responder às necessidades dos clientes. A indústria 

informática gerou assim gigantes como a IBM ou a Microsoft que construíram os 

impérios financeiros através do recurso às competências dos seus técnicos e 

programadores para comercializar soluções próprias e responderem à procura do 

mercado. 

Durante os últimos anos surgiu uma nova forma de desenvolvimento de aplicações, 

baseadas no conceito de software livre e aberto, envolvendo uma extensa comunidade 
                                                                                                                                              
conhecer e aprender com este verdadeiro Mestre! Pena é as instituições, que dele receberam tanto saber, não terem 
compreendido a importância da criação de um Arquivo que preserve a sua obra.
19 Free / Libre Open Source Software 
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de programadores distribuída por todo o mundo partilhando o código fonte com vista à 

melhoria contínua das suas funcionalidades. A rápida difusão do conhecimento, tornada 

possível com a Internet, originou novas oportunidades para o aparecimento de projectos 

em código aberto como, por exemplo, o sistema operativo LINUX e o servidor 

APACHE, que foram adoptados em larga escala. 

Vários construtores de equipamentos aderiram já a este movimento, quando se 

aperceberam da sua potencialidade, como a IBM e a SUN que disponibilizam nos seus 

equipamentos o sistema operativo LINUX e a linguagem JAVA. Para uma organização, 

o software livre é um recurso idêntico ao que é obtido através das licenças de utilização 

de aplicações proprietárias excepto no que respeita à relação custo/qualidade desta nova 

alternativa. 

Surgiu assim uma outra forma de relação entre as empresas informáticas e quem 

desenvolve aplicações, implicando diferentes estratégias de negócio com novos desafios 

para os actores em presença. Mas como vai ser esta indústria e quais as regras de 

competição neste mercado onde coexistem as soluções proprietárias de firmas de 

enorme poder económico? 

Do lado das organizações e dos utilizadores individuais existe ainda algum desconforto 

na tomada de decisão quanto à adopção de políticas radicais, numa adopção plena de 

software livre. As soluções são diversas mas o software livre ainda não atingiu uma 

massa crítica que garanta a disponibilidade de um número suficiente de empresas para 

suporte técnico. 

O que importa ao utilizador final é usar as tecnologias sem ter de despender o seu tempo 

na resolução dos problemas que as mesmas sempre envolvem. Esta é uma condicionante 

que as novas gerações irão ultrapassar mais facilmente pela sua natural relação com as 

tecnologias de informação. 

No que respeita à gestão documental estamos perante uma nova alternativa, quando se 

torna necessário implementar soluções personalizadas para cada organização. Sendo o 

princípio fundamental a reutilização dos programas, para introduzir melhorias e 

responder às particularidades de cada comunidade, estes podem trazer vantagens 
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significativas aos que acreditam ser possível atingir maior eficiência através  da 

criatividade dos seus colaboradores e da aprendizagem organizacional20. 

A opção por tal modelo não está isento de custos e dificuldades, muitas vezes 

aproveitadas pelos seus detractores que só encontram desvantagens. O software livre 

tem as mesmas vantagens e inconvenientes dos programas proprietários pois quem os 

pretenda utilizar terá sempre de garantir a existência de técnicos de informática, seja 

com meios internos ou através de contratos externos, em tudo idêntico ao que acontece 

quando são adquiridas licenças de aplicações proprietárias. A grande diferença está no 

acesso a uma comunidade mundial de programadores e a ferramentas flexíveis que 

podem ser adaptadas sempre que mudanças estratégicas impliquem uma alteração de 

circuitos, rotinas e aplicações. 

Até ao presente tem-se vindo a constatar que «Os arquivistas são normalmente 

excluídos das equipas criadas para escolher e adquirir uma aplicação…», levando em 

muitos casos a que «Se verificam más práticas no que toca à escolha e aquisição de 

aplicações para gestão de documentos…»21

Um novo perfil de competências poderá surgir da oportunidade desta simbiose entre a 

gestão documental e a implementação de programas de código aberto, ao estabelecer 

uma especialização específica dos gestores de informação documental e constituir 

motivação adicional para as associações profissionais e escolas universitárias que 

pretendam estar na vanguarda da valorização dos arquivistas. 

Trata-se de conseguir fazer a ponte entre as diversas disciplinas das Ciências da 

Arquivística, da Computação e da Informação aglutinando saberes e experiências 

acumuladas. 

                                                
20 SENGE, Peter M. - The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. NewYork: Currency 
Doubleday, 1990. 
21 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO. GUIA PARA A ELABORAÇÃO DE 
CADERNOS DE ENCARGOS E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE GESTÃO DE 
ARQUIVOS. Lisboa: IAN/ TT, 2006. p. 4. 
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1.2 O objecto do estudo da dissertação 

A reflexão sobre a gestão documental e a oportunidade do software livre foi a razão 

principal da escolha para esta dissertação. 

Os profissionais de arquivo há muito que nos seus encontros, ou através de intervenções 

e publicações, vêm defendendo os argumentos aqui dispendidos sem contudo 

merecerem maior consideração por parte do decisores que olham ainda para os arquivos 

como um «depósito de cultura histórica». 

Está em curso a mudança de paradigma como muito bem refere Ribeiro través dum 

artigo21 que consubstancia duas das suas intervenções orais sobre esta problemática, 

uma proferida no curso «Os Arquivos contemporâneos e as novas tecnologias da 

informação», no âmbito da Universidade de Verão da Arrábida, realizada em 

Outubro de 1999, e a outra no «2° Encontro Bibliotecas e Conhecimento», 

organizado pela BAD - Delegação Regional dos Açores, em Ponta Delgada, em 

Março de 2001. 

Apesar desta moderna visão e do esforço das instituições académicas onde são formados 

os novos técnicos, falta ainda que a sociedade, em geral, compreenda a importância de 

uma gestão integrada dos arquivos pois, no que respeita à produção documental, esta 

ultrapassa o controle dos técnicos de arquivo por nele intervirem muitos outros 

profissionais, que não estando tão sensibilizados podem levar à perda irreparável de 

documentos essenciais para evidenciar a actividade de cada organização. 

Se os problemas da produção documental vêm sendo acentuados pelo crescimento 

acelerado e diversidade de suportes digitais, podemos tentar aproveitar este facto para 

encontrar formas inovadoras de atingir a desejada gestão integrada dos arquivos. A 

gestão documental, como é vulgarmente conhecido o processo de gestão das fases 

activa e semi-activa, tem aqui um espaço de acção muito importante e em vez dum 

problema poderá transformar-se na solução. Mas isto vai implicar que sejam exigidas 

                                                
21RIBEIRO, Fernanda - Da arquivística técnica à arquivística científica: a mudança de paradigma. “ Revista da 
Faculdade de Letras - Ciências e Técnicas do Património”. Faculdade de Letras da Univ. do Porto, I Série vol. I 
(2002). p. 97-110 
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novas competências aos arquivistas, que terão de funcionar em equipas 

multidisciplinares para encontrar nos processos de negócio a origem da informação 

significativa que, no limite, corresponde a cada documento de arquivo. 

Numa era de globalização as instituições são frequentemente confrontadas com 

mudanças repentinas que exigem alterações profundas de estratégia assistindo-se a 

aquisições e fusões de empresas. Nestes movimentos perde-se, por vezes, muita 

informação significativa quando estão em jogo mudanças organizacionais e são 

estabelecidos novos processos de negócio para agilizar os recursos disponíveis, com 

vista à rentabilização da cadeia de valor. A própria Administração Pública tem vindo a 

assistir a sucessivas reformas destinadas à reestruturação da Administração Central do 

Estado 

Perante todas estas mudanças será possível aproveitar da afirmação do movimento de 

software livre para implementar novas aplicações e estruturas tecnológicas, ajustar o 

perfil de competências e alargar as atribuições dos técnicos de arquivo? 

As fragilidades organizacionais que descrevemos serão reais ou apenas motivadas por 

uma interpretação muito centrada na defesa das teorias da Ciência Arquivística, 

desajustadas da realidade percebida pela gestão e pelos técnicos administrativos? 

Existirão soluções de software livre destinadas à gestão documental que cumpram com 

os requisitos exigidos para um Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo 

Electrónicos que englobe a preocupação com os documentos em suporte papel, ou será 

necessário desenvolver novas aplicações? 

Estas interrogações fizeram-nos definir como objectivo principal para a dissertação a 

abordagem ao Sistema de Gestão Documental, numa perspectiva do uso do software 

livre, por ser inovador e permitir ajudar a compreender da sua oportunidade no contexto 

das organizações portuguesas. 



20 

1.3 Metodologia e regras adoptadas 

Para atingir os objectivos a que nos propomos, tentámos estabelecer a metodologia a 

seguir através da consulta de algumas obras significativas22 que nos ajudaram e 

serviram de referência para estruturar este trabalho. 

As diferentes questões levantadas nesta introdução necessitam de merecer uma 

adequada problematização, só podendo ser respondidas por meio da pesquisa e recolha 

da bibliografia actual que sirva como suporte para validar as afirmações produzidas. 

Sendo defendida ao longo do trabalho uma estreita ligação entre a Ciência Arquivística 

e os Sistemas de Informação é forçoso recorrer a modelos comprovados na prática, para 

tentar combinar as duas visões e conseguir propor outros modelos que combinem estas 

escolas de pensamento. 

Mas o edifício teórico implica a comprovação prática num ambiente organizacional, 

através do levantamento da realidade, para confirmar algumas das suposições 

constatadas por vivências individuais que têm de ser inseridas num contexto mais geral.  

Por outro lado, sendo objecto desta dissertação demonstrar a oportunidade do software 

livre não se poderia conseguir tal desiderato sem uma experimentação prática da sua 

aplicação real à gestão documental. 

Para atingir tais objectivos a metodologia que nos propomos seguir baseia-se na 

investigação teórica sobre os conceitos da Ciência Arquivística e dos Sistemas de 

Informação aplicados às organizações. Esta investigação tem em vista estabelecer uma 

síntese, que possa servir para integrar os saberes das duas áreas de conhecimento e 

introduzir alternativas, tanto às práticas actuais como aos paradigmas centrados na 

«Ciência da Informação». 

                                                
22 QUIVY, Raymond ; VAN CAMPENHOUT, Luc - Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva, 
2003. 
TUCKMAN, Bruce W. - Manual de Investigação em Educação. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.
AZEVEDO, Mário - Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares: Sugestões para a estruturação da escrita. Lisboa: 
Universidade Católica Portuguesa, 2008. 
Esta última referência, não sendo de uma obra sobre metodologia de investigação, constitui um auxiliar importante 
pela simplicidade e clareza do texto que inclui recomendações práticas de grande utilidade.
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O conhecimento sobre a realidade da gestão documental nas organizações será obtido 

através da elaboração de um inquérito, a enviar a um conjunto de entidades 

representativas de um sector ou segmento empresarial. Com a informação recolhida 

esperamos conseguir tirar conclusões que permitam caracterizar as práticas mais usuais. 

A comprovação da vantagem do software livre só é possível através da sua 

experimentação em ambiente real para se obterem conclusões sobre a viabilidade da 

aplicação operacional. Por isso mesmo será feito um levantamento das aplicações 

existentes, para escolher a mais adequada à realização deste teste ou, caso não existam, 

as ferramentas disponíveis para o desenvolvimento de um protótipo. 

O estudo teórico, o inquérito e o protótipo irão constituir os componentes essenciais 

para obtenção de conclusões sobre a oportunidade do uso de software livre na 

implementação de um sistema de gestão documental. 

A forma de apresentação desta dissertação respeita o mais possível, as regras, normas e 

recomendações académicas bem como a legislação em vigor. 

Ao longo do trabalho iremos apresentar notas de pé de página sobre a bibliografia 

consultada, para facilitar a leitura do texto. Sabemos que esta pode não ser uma das 

formas mais usuais, mas, da experiência da leitura de outros trabalhos temos verificado 

a dificuldade em percorrer repetidamente várias páginas na procura de uma referência. 

Sem prejuízo de se apresentar, no final, uma exaustiva bibliografia entendeu-se com 

esta opção facilitar o acesso imediato ao maior número possível de informação. 

A bibliografia segue a Normas Portuguesas NP 405-1:1994, NP 405-2:1998, NP 405-

3:2000 e NP 405-4:2002, privilegiando assim o uso de orientações nacionais. A sua 

apresentação no formato normalizado e a alfabetação foi realizada com recurso ao 

programa WINISIS, da UNESCO, especialmente parametrizado para o efeito. 

Finalmente, refira-se a tentativa de recorrer apenas a vocábulos portugueses os quais, 

por vezes, são difíceis de aplicar em áreas muito técnicas sem que tal redunde em perda 

de clareza. Por isso decidimos manter as palavras software e workflow por estarem 

claramente assimiladas na nossa cultura organizacional e melhor reflectirem o sentido 

original, para o qual dificilmente se encontraria uma tradução consensual. 
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2  A Gestão Documental 

2.1  Conceitos 

Ao longo dos últimos anos o termo Gestão Documental tem vindo a ser usado para 

referir as aplicações informáticas orientadas para a gestão das tarefas relacionadas com 

o tratamento dos documentos administrativos, como seja o expediente e arquivo quer se 

trate dos documentos externos ou internos de utilização frequente (arquivo corrente) ou 

de acesso esporádico (arquivo intermédio). Apesar da Ciência Arquivística ter já 

estabelecido, de forma clara, os diferentes conceitos neste domínio assiste-se por vezes 

a uma utilização menos precisa e redutora dos mesmos, em particular quando são 

apropriados por especialistas de outras áreas mais sensibilizados para as questões de 

índole tecnológica ou da implementação de processos de negócio, em geral. O termo 

Arquivo é muitas vezes limitado ao papel de custódia e guarda dos documentos com 

valor histórico e cultural, sem ter em consideração a importância das decisões sobre a 

avaliação e destino final. 

As normas e recomendações em vigor devem pois ser divulgadas o mais possível de 

modo a fazerem parte da terminologia de todos que venham a estar envolvidos nos 

processos de gestão dos documentos de arquivo, sem as quais poderão ocorrer 

aproximações menos rigorosas, prejudiciais à adopção de boas práticas. É por tudo isto 

que se entende necessário abordar aqui os princípios teóricos e o estado da arte relativa 

aos documentos de arquivo, enquadrando o termo Gestão Documental. 

Destaque-se a Norma Portuguesa 4438:200523, transposição para a língua portuguesa da 

Norma ISO 15489, onde se estabelecem as bases da gestão dos documentos de arquivo 

em qualquer formato ou suporte e da qual se podem retirar as principais definições, em 

particular: 

                                                
23NP 4438:2005  Informação e documentação. Gestão de documentos de arquivo. Lisboa: IPQ. 
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� fornece recomendações para definir as responsabilidades das organizações 

relativamente aos seus documentos, procedimentos, políticas e sistemas de 

arquivo; 

� fornece recomendações para a gestão de documentos de arquivo, que 

suportam o enquadramento de um processo de qualidade conforme as 

normas NP EN ISO 9001 e NP EN ISO 14001; 

� fornece recomendações para a concepção e implementação de sistemas de 

arquivo. 

Ao considerar o Sistema de Arquivo enquanto um Sistema de Informação que integra, 

gere e fornece acesso aos documentos de arquivo assume um princípio de abordagem 

global e sistémico das organizações, que não se resume apenas aos documentos, mas 

inclui os procedimentos, as políticas e o sistema de arquivo. Ou seja, a gestão dos 

documentos de arquivo deve ser abordada no contexto mais geral de toda a actividade 

desenvolvida, privilegiando a integração com os processos da qualidade e respeitando 

um rigoroso plano de implementação. 

Não se pode também ignorar o valor secundário dos documentos quando, em fase 

posterior, passam a fazer parte do arquivo definitivo. As recomendações sobre tal 

matéria não estão previstas na NP 4438:2005, mas têm merecido a atenção do Conselho 

Internacional de Arquivos através da publicação de várias normas – a ISAD(G),24  a 

ISAAR(CPF)25 e mais recentemente a ISAF26. 

A este propósito importa também destacar o trabalho realizado em Portugal pelo Grupo 

de Trabalho de Normalização da Descrição em Arquivo da DGARQ27 que permitiu      

«. . . dotar a comunidade arquivística portuguesa de um instrumento de trabalho em 

consonância com as normas de descrição internacionais». 

                                                
24 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição 
Arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. 2ª ed. 
Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 2002. 
25 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - ISAAR(CPF): Norma Internacional de Registos de 
Autoridade Arquivística para Pessoas Colectivas, Pessoas Singulares e Famílias. 2ª ed. Lisboa: Instituto dos 
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 2004. 
26CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - ISDF: Norma internacional para descrição de funções:
elaborada pelo Comité de Boas Práticas e Normas. Dresden, Alemanha, 2007 [Em linha]. [Consult. 16 Mai. 2008]. 
Disponível em WWW <URL:http://www.ica.org/en/node/38667 > 
27DIRECÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS. PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO. 
GRUPO DE TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO - Orientações para a 
descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. 
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A sua aplicação prática, através da utilização de um programa informático para 

descrição normalizada28, foi apresentada recentemente e veio actualizar um trabalho 

anterior de descrição de documentação histórica, denominado ARQBASE29, percursor 

das actuais normas ISAD(G). 

Desta forma, a Gestão Documental em vez de se concentrar apenas em algumas das 

rotinas administrativas, como o expediente, tem de se orientar para uma gestão 

integrada do arquivo, respeitando todo o edifício normativo sobre o qual devem assentar 

quaisquer implementações práticas. 

A informação que circula entre e nas organizações, pode ser de índole diversa e estar 

registada sobre os mais variados suportes mas só se torna significativa para um sistema 

de arquivo quando garante valor probatório, isto é, quando possui características básicas 

suficientes para constituir evidência. 

O valor do documento de arquivo só fica bem explicito quando se lhe atribui uma 

dimensão de prova, ou seja, quando constitui forma de demonstrar que uma afirmação 

ou um facto são verdadeiros. 

Ao insistirmos nestes atributos queremos destacar a importância para a sociedade em 

geral – indivíduos, administração pública e empresas privadas, do valor que reveste uma 

maior atenção aos arquivos, o repositório dos actos administrativos que hoje em dia são 

mais sensíveis nos Estados de direito democrático por força do vasto conjunto de 

direitos e garantias em benefício do cidadão. 

Só que para exercer esse direito, no qual se incluem o direito à informação sobre o 

andamento dos processos administrativos, o direito à notificação dos actos 

administrativos, o direito à fundamentação expressa dos actos que afectem direitos ou 

interesses legalmente protegidos e o recurso contencioso é imprescindível que ao longo 

                                                
28 ANTÓNIO, Rafael; SILVA, Carlos Guardado - Organização de arquivos definitivos: Manual ARQBASE. Lisboa: 
Colibri, 2006. 
29 FRANQUEIRA, Ana ; GARCIA, Madalena ; ANTÓNIO, Rafael - ARQBASE [Texto fotocopiado]: metodologia da 
descrição arquivística para tratamento automatizado de documentação histórica. Lisboa: Instituto Português de 
Arquivos, 1989. 
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da formulação dos actos administrativos sejam produzidos e comunicados estes 

documentos de arquivo.  

Sob o ponto de vista organizativo, a Administração Pública engloba a Administração do 

Estado, a Administração Regional, a Administração Local e a Administração Autónoma 

de base institucional ou corporativa30. A defesa e salvaguarda dos direitos dos 

indivíduos e das empresas depende de provas documentais que recorrem aos respectivos 

Sistemas de Arquivo, que não têm merecido por parte do poder político e da opinião 

pública a devida atenção, relegando estes para uma mera área de interesse cultural e 

criando uma separação entre os documentos administrativos e os documentos de 

arquivo. 

Um documento de arquivo tem como principais atributos ser autêntico e fidedigno, 

considerando a NP 4438:2005 que a autenticidade do documento de arquivo só se 

verifica quando se que pode provar ser aquilo que pretende, ter sido produzido ou 

enviado pelo alegado produtor ou remetente, e ter sido produzido ou enviado no alegado 

momento de produção ou envio. Para assegurar a autenticidade dos documentos de 

arquivo, as organizações devem implementar e documentar políticas e procedimentos de 

controlo da produção, recepção, transmissão, manutenção e destino dos mesmos. Quem 

os produz deve estar devidamente autorizado e identificado e os documentos protegidos 

contra qualquer acção não autorizada (adicionar, apagar ou alterar informação, uso não

autorizado ou imposição de restrições de acesso indevidas).  

Segundo a mesma norma, um documento de arquivo fidedigno é aquele cujo conteúdo é 

digno de crédito enquanto representação completa e fiel das transações, actividades ou 

factos que atesta, podendo dele depender subsequentes transações ou actividades. Os 

documentos de arquivo devem ser produzidos em simultâneo com a transação ou facto 

que representam, ou imediatamente a seguir, pelos indivíduos que têm conhecimento 

directo dos factos ou ainda através de dispositivos usados sistematicamente, no âmbito 

do processo de negócio, para cumprir a transacção. 

                                                
30 CORREIA, Fernando - Alguns conceitos do Direito Administrativo. 2ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2001 
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Para além destes atributos, é ainda destacada a sua integridade que se refere à 

imposição deste permanecer completo e inalterado. É necessário que os documentos 

sejam protegidos contra alterações não autorizadas. As políticas de gestão de 

documentos de arquivo devem especificar que tipo de adições ou anotações podem ser 

feitas a um documento depois da sua produção, em que circunstâncias essas alterações 

podem ser autorizadas, e quem está autorizado a fazê-las. Qualquer alteração autorizada 

a um documento de arquivo deve ser explicitamente indicada e reconhecível enquanto 

tal.

Um documento de arquivo utilizável é aquele que pode ser localizado, recuperado, 

apresentado e interpretado. Deve ser capaz de se apresentar como directamente ligado à 

actividade ou transação que o produziu. As ligações contextuais dos documentos de 

arquivo devem incluir a informação necessária para a compreensão das transações que 

os produziram e os utilizam. Deve ser possível identificar um documento de arquivo 

dentro do contexto mais lato das funções e actividades da organização. As ligações entre 

os documentos de arquivo que representam uma sequência de actividades devem ser 

mantidas. 

As características essênciais exigidas na Norma Portuguesa para os Sistemas de 

Arquivo – Fidedignidade, Integridade, Conformidade, Inteligibilidade e Sistematização 

estão, por outro lado, em consonância com a lei portuguesa expressa através do Código 

Civil, tanto quanto à função das provas (art.º 341) - a demonstração da realidade dos 

factos, como para a noção de prova documental (art.º 362) - a que resulta de documento. 

Saliente-se aqui a definição de documento entendido como «qualquer objecto elaborado 

pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto». 

Assinale-se a importância dada à forma de atribuição de autenticidade (art.º 370)  

«quando o documento estiver subscrito pelo autor com assinatura reconhecida por 

notário ou com o selo do respectivo serviço ou quando o documento for anterior ao 

século XVIII, em que a sua autenticidade será estabelecida por meio de exame feito na 

Torre do Tombo, desde que seja contestada ou posta em dúvida por alguma das partes 

ou pela entidade a quem o documento for apresentado». 
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A força probatória destacada pelo legislador no art.º 371 vem definir como documentos 

autênticos os que fazem prova plena dos factos que referem como praticados pela 

autoridade ou oficial público respectivo, assim como dos factos que neles são atestados 

com base nas percepções da entidade documentadora. 

Mas não só os documentos de arquivo em suporte tradicional mereceram 

enquadramento legislativo. As preocupações com a forma e força probatória dos 

documentos electrónicos foram previstos no art.º 3 do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de 

Agosto, mais tarde alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de Abril, que visou 

compatibilizar o regime jurídico da assinatura digital estabelecido, com a Directiva n.º 

1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro. 

Por força da revolução digital, os documentos passaram a estar materializados através 

de suportes digitais, sendo denominados de documentos electrónicos e considerados 

nativos quando têm origem directa em programas de computador, tais como os 

processadores de texto, as folhas de cálculo ou as bases de dados. No entanto, como a 

maioria se encontra ainda em suporte analógico, assiste-se a uma transferência deste 

conteúdos, através de técnicas de digitalização, de modo a convertê-los e tornar possível 

o processamento em equipamentos que recorrem a técnicas digitais, tanto ao nível da 

edição e visualização como da transmissão e armazenamento. 

A este propósito, seria importante precisar, pelo menos na terminologia portuguesa, 

qual o melhor uso dos termos «documento electrónico» e «documento digital» por os 

mesmos corresponderem a conceitos científicos diferentes. Na verdade o termo 

electronic record, do qual deriva certamente a tradução para a língua portuguesa de 

documento de arquivo electrónico, tem a sua origem numa época em que apenas 

existiam documentos electrónicos – particularmente as gravações áudio e vídeo sobre 

suportes magnéticos analógicos, bem diferente daquilo que hoje acontece e que 

corresponde aos conceitos actuais sobre arquivos digitais de documentos, sejam eles 

nativos ou digitalizados. 

Salvo melhor opinião, o termo aplicado vem explicitar o fenómeno físico usado para 

registar a informação, pelo que sendo este fenómeno o movimento de electrões – a 

palavra documento electrónico seria adequada para a época, o que não acontece na 
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actualidade com a codificação digital em que a denominação a usar poderia ser 

documento digital ou documento em suporte digital. Os próprios suportes analógicos 

dos denominados documentos electrónicos, estão hoje a ser convertidos para suporte 

digital, por força das limitações técnicas e da obsolescência dos equipamentos de 

armazenagem e leitura, donde a tendência mundial é a passagem exclusiva para a 

tecnologia digital através de equipamentos que, apesar de baseados em circuitos 

eléctricos e electrónicos utilizam uma representação interna da informação, 

essencialmente digital.   

Conforme refere Silva31, na sua Terminologia Essencial o documento electrónico 

consiste em conteúdo num suporte pelo que «…o atributo electrónico qualifica o 

suporte e não o conteúdo.» No contexto dos suportes de armazenamento de conteúdos, 

que tanto podem recorrer aos fenómenos magnéticos como aos fenómenos ópticos, a 

nossa interrogação sobre a terminologia adequada ainda fará mais sentido por todos 

terem em comum uma codificação digital da informação. 

Entendemos ser útil destacar aqui esta terminologia, sem prejuízo de ao longo da 

dissertação utilizar o termo documento electrónico por esta ser a forma utilizada nos 

inúmeros documentos consultados e normas publicadas. 

A maior diferença entre os documentos de arquivo em suporte papel e os documentos 

noutro suporte reside na dependência que estes últimos apresentam para o seu acesso e 

leitura. Os documentos em suporte analógico implicam a disponibilidade de um 

intermediário para a sua leitura – equipamento, no caso dos microfilmes e fitas ou 

bandas magnéticas ou de equipamento e programas, no caso de suporte digital para 

leitura dos ficheiros contendo textos, gráficos, imagens fixas ou em movimento e som.  

Os elementos fundamentais de um documento de arquivo – conteúdo, contexto e 

estrutura, devem merecer uma atenção particular por serem essenciais para os 

arquivistas garantirem que os documentos podem constituir evidência. Num ambiente 

digital tais aspectos são ainda mais críticos, pois a migração entre diferentes plataformas 

                                                
31 SILVA, Armando Malheiro - A informação. Da compreensão do fenómeno e construção do objecto científico. 
Porto: CETAC: Edições Afrontamento, 2006. p. 146 
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(equipamentos e/ou programas) pode levar à perda de alguns atributos que, no entanto, 

nunca poderão condicionar as garantias de autenticidade e fidedignidade. 

Segundo o glossário da terminologia arquivística 32 consultado, entende-se por: 

Contexto - as circunstâncias organizacionais, funcionais e operacionais que 

envolvem  a criação, recepção, armazenamento e utilização e sua relação com 

outros materiais;

Conteúdo - a parte intelectual do documento onde se incluem texto, dados, 

símbolos, números, imagens e som;

Estrutura -  o modo como os diferentes elementos estão organizados, 

interrelacionados e apresentados. 

Para o caso de documentos de arquivo electrónicos, o DLM-Forum elaborou linhas de 

orientação33, onde pormenoriza estes conceitos. 

O conteúdo pode incluir diversos tipos de dados: textos (páginas, parágrafos, palavras); 

números (inteiros, vírgula flutuante); tabelas (tabelas completas ou células); fotografias, 

gráficos, som e vídeo e ligações hiper textuais. A estrutura lógica do documento tanto 

pode estar incorporada no próprio documento, numa base de dados ou ainda separada, 

caso em que a mesma estrutura servirá a vários documentos e diferente da estrutura 

física. 

O contexto, descrito num documento associado, pode incluir: metadados técnicos 

(equipamento e programas incluindo o número da versão), estrutura dos ficheiros e 

descrição dos dados e história das ligações com outros documentos; descrição do 

contexto administrativo envolvido. Refira-se ainda a complexidade acrescida para a 

descrição do contexto quanto se tratam de arquitecturas de rede. 

Para além da referida dependência de um sistema intermediário para a sua leitura e 

interpretação o documento de arquivo electrónico implica a disponibilidade de 

                                                
32A Glossary of Archival and Records Terminology [Em linha]. [Consult. 9 Jun. 2008]. Disponível  em WWW 
<URL:http://www.archivists.org/glossary/index.asp>  
33 DLM Forum. Guidelines on best practices for using electronic information [Em linha]. [Consult. 9 Jun. 2008] 
Disponível em WWW <URL:http://dlmforum.typepad.com >  
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informação complementar – os metadados, como é referido no Modelo de Requisitos 

para Gestão de Arquivos Electrónicos34 e na actual versão da especificação MoReq235. 

Os sistemas destinados à gestão de arquivos integram actualmente todo o tipo de 

documentos mas diferenciam-se dos sistemas de Captura e Aquisição (Imaging), dos 

Sistemas de Gestão de Documentos (DMS - Document Management Systems) e dos 

Sistemas de Gestão de Conteúdos (CMS - Content Management Systems) que, podendo 

ser complementares, têm objectivos e funcionalidades distintas. Por isso mesmo, os 

Sistemas de Gestão de Documentos de Arquivo Electrónicos (ERMS - Electronic 

Records Management Systems) estão sujeitos a várias normas, com particular relevo as 

seguidas nos E.U.A. onde é obrigatória uma certificação recomendada pela 

Administração dos Arquivos Nacionais (NARA) com base na norma DOD 5015.2-STD, 

do Departamento de Defesa. Através de uma exigente bateria de testes e com base em 

relatório detalhado o JITC, organismo especializado para tal efeito, garante a 

conformidade com aquela norma podendo mesmo realizar verificações dos programas 

em funcionamento nas próprias instalações dos utilizadores. 

  

Os Arquivos Nacionais do Reino Unido publicaram originalmente, em 1999, os 

Requisitos Funcionais dos Sistemas de Gestão de Documentos Electrónicos de Arquivo, 

conformes com as normas da administração pública, que mereceram actualização em 

200236. Trata-se de um trabalho de colaboração aceite por grande parte do sector 

público do Reino Unido e por muitas instituições de outro países do qual resultou o 

interesse por parte dos produtores das aplicações informáticas, no sentido de 

certificaram os seus produtos conforme as especificações publicadas. 

A fase de avaliação baseada nestes Requisitos Funcionais terminou em 2005, 

principalmente devido às iniciativas de desenvolvimento de normas transnacionais e de 

cooperação no seio da Comunidade Europeia, em particular a EU DLM37 (Document 

                                                
34 PORTUGAL. INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO - Recomendações para a 
gestão de documentos de arquivo electrónicos. Lisboa : Inst. Arq. Nac./Torre do Tombo, 2000. O 2º volume inclui a 
tradução da especificação MoReq, publicada em 2001, adaptada à realidade portuguesa. 
35 MoReq2: MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS: UPDATE AND 
EXTENSION, 2008 [Em linha]. [Consult. 20 Mai. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.cornwell.co.uk/moreq2/MoReq2_body_v1_03.pdf > 
362002 revised requirements [Em linha]. [Consult. 10 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002> 
37 Archival policy [Em linha]. [Consult. 10 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/index_en.htm> 
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Lifecycle Management), onde se tem feito um grande esforço na adopção do Modelo 

MoReq2, hoje uma norma de facto, e na futura publicação de testes de conformidade, a 

serem realizados por intermédio de um organismo autónomo que liberte os Arquivos 

Nacionais de tal esforço.  

Com a publicação, em 2001, do MoReq, e em 2008 do MoReq2, a Comunidade 

Europeia conseguiu grande unanimidade quanto a um Modelo de Requisitos para a 

Gestão de Documentos de Arquivo Electrónicos. Apesar de não constituir uma norma 

de jure é hoje largamente aceite por vários organismos Europeus os quais têm grande 

expectativa na futura disponibilidade de uma grelha para avaliação das aplicações 

informáticas e num esquema XML complementar ao MoReq2, para execução de testes 

de conformidade. 

As preocupações essenciais quanto à infra-estrutura conceptual e normativa da Gestão 

Documental – termo simplificado de referir a Gestão de Documentos Electrónicos de 

Arquivo, estão quase completamente respondidas. Mas, sendo instrumentais, implicam 

uma compreensão por parte dos responsáveis de topo para serem incorporadas nos seus 

processos de negócio, que não podem ignorar alguns aspectos, como sejam: 

• Criação, aprovação e aprofundamento das políticas de gestão com particular 

destaque para os planos de classificação integrados com os prazos de retenção; 

• Desenvolvimento de planos para organização dos depósitos que tenham em 

conta tanto as necessidades físicas a médio e longo prazo, bem como o espaço 

previsto para a informação digital; 

• Identificação e controle de todos os novos documentos de arquivo, bem como 

dos existentes, de modo a proceder ao seu registo e classificação de acordo com 

as regras internas de cada organização; 

• Coordenação das políticas de acesso aos documentos de arquivo, tanto para uso 

interno como em relação a entidades externas; 

• Execução de uma política de preservação que tenha em vista a futura eliminação 

ou transferência para arquivo definitivo, de acordo com as necessidades 

operacionais, procedimentos, normas e regulamentação vigente. 
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O interesse que têm vindo a merecer estas questões não é alheio às exigências que 

derivam de um novo ambiente de regulação. Conforme foi referido na Introdução a 

Administração Pública tem já uma tradição de salvaguarda e gestão de documentos de 

arquivo, até por força da sua função ou actividade materialmente administrativa38, mas 

as empresas não são tão sensíveis e por vezes quase ignoram as boas práticas. A 

globalização e a influência de fenómenos externos, como o caso Enron/Andersen39 que 

levou à publicação nos E.U.A. do Lei Sarbanes-Oxley tiveram já impacto nas empresas 

portuguesas cotadas na bolsa de Nova Iorque e poderão ser um estímulo para que outras 

sigam o exemplo. Há ainda um longo caminho a percorrer no diálogo entre diferentes 

áreas – Tecnologias de Informação, Direito, Auditoria e Finanças, entre outros, de modo 

a proteger os aspectos legais, a redução do risco e a garantia de conformidade. 

A protecção de dados e a garantia da privacidade são temas que hoje se revestem de 

particular interesse pelo que o reforço das medidas de controlo do conteúdo dos 

documentos de arquivo passou a merecer uma maior atenção. A implementação de um 

Sistema de Gestão Documental é da responsabilidade de toda a organização que tem de 

perceber os benefícios que decorrem para os vários actores e implica uma profunda 

mudança. A visão do Arquivo e do papel dos seus profissionais é por vezes relegada 

para um lugar secundário mas, de facto, eles apenas podem agir como facilitadores de 

uma actividade que se prolonga no tempo e atravessa todos os processos de negócio. 

Os documentos de arquivo, enquanto unidades atómicas de um complexo sistema, 

podem ter um ciclo de vida muito longo no qual intervêm os membros de cada 

comunidade, desde a fase de criação e captura até à altura da decisão quanto ao destino 

final, considerando-se40  

 . . . com elevado interesse probatório e/ou informativo as séries ou sub-séries 

documentais que: 

a) Contenham documentos relativos à constituição, organização e regulamentação do 

organismo produtor bem como à sua extinção; 

b) Integrem documentos que permitem conhecer o processo de elaboração de leis e 

regulamentos; 

                                                
38 Alguns conceitos de direito administrativo.
39 Corporate Fraud [Em linha]. [Consult. 21 Mai. 2008] Disponível em WWW 
<URL:http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Corporate+Fraud> 
40 INSTITUTO DE ARQUIVOS NACIONAIS / TORRE DO TOMBO - Manual para a gestão de documentos. 
Lisboa: IAN/TT, 1998. 
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c) Reflitam o funcionamento do organismo, bem como a evolução das suas políticas e 

estratégias; 

d) Retratem as funções específicas do organismo; 

e) Retratem sumariamente os meios de que o organismo dispõe no cumprimento das suas 

funções; 

f) Permitam medir o impacto e eficácia das actividades desenvolvidas; 

g) Integrem documentos que garantam a proteção dos direitos do organismo produtor, de 

outras entidades ou indivíduos; 

h) Incluam documentação relativa a casos de contencioso ou firmem jurisprudência; 

i) Sirvam de controlo arquivístico; 

j) Contenham documentos referentes a factos particularmente relevantes da vida do 

organismo produtor; 

k) Contenham documentos de divulgação ou promoção do organismo; 

l) Veiculam informações relevantes. 

Uma análise da frequência de acesso a cada documento de arquivo, desde a sua criação 

e captura, permite constatar que depois de uma fase activa este vai rareando ao longo do 

 tempo, com um comportamento muito semelhante à distribuição de probabilidades de 

Poisson41 podendo estabelecerem-se dois períodos distintos de actividade , conhecidos 

por fase activa e fase semi-activa. 
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Figura 2.1 – Frequência de acesso aos documentos de arquivo

                                                
41 MURTEIRA, Bento - Probabilidades e Estatística. 2ªed. Lisboa: McGraw-Hill, 1990. 2 Vol. 
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A distribuição de Poisson está ligada aos denominados Processos de Poisson, em honra 

do seu autor Siméon-Denis Poisson (1781 – 1840), e é um processo estocástico 

utilizado para modelar acontecimentos aleatórios que podem ocorrer de forma 

independente ao longo de um período fixo de tempo com probabilidade constante. 

Como exemplo de tais acontecimentos, pode referir-se o número de acessos por minuto 

às páginas de um servidor Web ou o número de palavras erradas por cada página 

digitada. 

A proposta desta aproximação matemática, para as fases activa e semi-activa dos 

documentos de arquivo, não foi ainda estudada com rigor por falta de indicadores 

estatísticos fiáveis. Mas, só por si, poderia merecer um estudo aprofundado e constituir 

tema de debate e investigação própria pela importância que reveste quantificar a 

intensidade de utilização ao longo da sua existência. 

A fase semi-activa pode tornar-se crítica para as organizações se não forem controlados, 

logo no momento da produção, os prazos de conservação e o destino final. É que a 

existência de grandes massas documentais abandonadas ao longo do tempo, sem 

qualquer controlo físico e intelectual, fazem perder a sua utilidade e transformam-se 

num custo permanente porque ocupam espaço, dificultam o acesso à informação vital 

quando esta é necessária e aumentam a complexidade das operações de avaliação e 

selecção. 

Esta situação está muito bem retratada na introdução às Orientações Técnicas para 

Avaliação de Documentação Acumulada42: 

O aumento do volume de documentos recebidos/produzidos, conjuntamente com a 

inexistência de procedimentos adequados e sistemáticos de gestão de documentos junto 

das administrações produtoras, tem conduzido a uma acumulação sucessiva da 

documentação que vai sendo produzida. 

                                                
42 INSTITUTO DE ARQUIVOS NACIONAIS / TORRE DO TOMBO - Orientações Técnicas para Avaliação de 
Documentação Acumulada. Lisboa: IAN/TT, 1999. 
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Precariamente instalados e dificilmente geríveis, grandes volumes de documentos 

deixaram de ser utilizáveis, em prejuízo da administração produtora, da comunidade 

cientifíca, do público. 

De potencial recurso informacional, os arquivos convertem-se em encargo não gerador de 

benefícios, esquecidos, não raras vezes, até ao momento em que carências de espaço 

sentidas pela entidade produtora impõem encontrar um destino para a documentação 

acumulada. 

Passada quase uma década continuará a ser esta a realidade das instituições 

portuguesas? 

A questão da acumulação sucessiva da documentação é possível de simular, para 

diferentes periodicidades de eliminação (um ano, dez anos, nunca), considerando a taxa 

média de conservação definitiva de 10% (referida entre 5 a 10%43 por alguns autores). 

Para uma taxa reduzida do crescimento do volume dos documentos (2% ao ano) 

podemos atingir um efeito multiplicador de 11 vezes ao fim de 10 anos e de 24 vezes ao 

fim de 20 anos, se não houver lugar a qualquer eliminação, conforme se apresenta no 

gráfico seguinte. Bastar considerar outras taxas de crescimento (5%, 10%, 20%) para 

compreender como esse efeito multiplicador pode aumentar exponencialmente.  

                                                
43COUTURE, Carol ; ROUSSEAU, Jean-Yves - Os Fundamentos da Disciplina Arquivística. Lisboa : Publicações 
D. Quixote, 1998. p 126
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Figura 2.2 – Taxa de crescimento da documentação acumulada 

Além das fases activa e semi-activa, na utilização dos documentos para fins 

administrativos, considera-se ainda uma fase inactiva em que estes passam a ter um 

valor secundário completando assim os três períodos que constituem o ciclo de vida dos 

documentos de arquivo44, como é referido por Carol Couture e Jean-Yves Rosseau: 

«Esta maneira de abordar a realidade da organização e o tratamento de arquivos tem a 

adesão de muitos dos especialistas que a ele se referem quando falam das “três 

idades”».  

Tal ponto de vista não é totalmente partilhado por Ribeiro45 ao referir-se a «pretensas 

teorias», quando aborda os fundamentos e os pilares dum modelo histórico-tecnicista, 

que considera em crise profunda, «. . . - a adopção de pretensas “teorias” como base de 

opções práticas meramente  operatórias, como seja a “teoria das três idades”, a qual tem 

servido para justificar separações artificiais do todo que são os arquivos, aduzindo a 

aplicação de técnicas e métodos diferenciados no tratamento da informação de 

diferentes idades, como se de realidades distintas se trate».  

Com o devido respeito e muita admiração pela autora, não parece que seja possível no 

contexto das organizações portuguesas introduzir tão radical mudança de paradigma 

quando sabemos existir uma cultura sedimentada, que ultrapassa os próprios 
                                                
44 Os Fundamentos da Disciplina Arquivística. p.111 
45 Da arquivística técnica à arquivística científica: a mudança de paradigma.



38

profissionais de arquivo e até repercute a “teoria das três idades” nos respectivos 

organogramas. Ignorar esta realidade, que envolve órgãos de gestão e estruturas 

operacionais da administração central e local e de muitas empresas é ficar por 

formulações teóricas, importantes do ponto de vista da investigação, mas que não 

conseguem erradicar o referido modelo histórico-tecnicista. 

O próprio conceito de gestão integrada da documentação decorre da constatação da 

teoria das três idades e apesar disso não fica condicionado a seguir metodologias 

diferenciadas para cada fase.  

Antes mesmo de qualquer outra especulação em torno do ciclo de vida dos documentos 

de arquivo e da teoria das «três idades» será útil destacar a íntima relação entre a 

informação e os documentos de arquivo, que são a génese das várias interpretações, 

através de uma reflexão sobre questões históricas e sociais. A moderna arquivística, 

nascida dos acontecimentos que alteraram o quadro político e social da França - a 

Revolução Francesa, continuada nas premissas sobre o valor primário e secundário dos 

documentos de arquivo, teve uma preocupação centrada na Administração Pública, no 

contexto de uma sociedade marcada pela Revolução Industrial. Depois desta, onde 

ocorreram as primeiras mudanças tecnológicas a ter impacto profundo no processo 

produtivo, tanto ao nível económico como social, a Revolução Digital alterou ainda 

mais profundamente os princípios da gestão empresarial que apenas valorizavam os 

activos tangíveis materiais e financeiros.  

A principal mudança de paradigma para os agentes económicos do nosso século está no 

aparecimento de um outro activo, intangível – o capital intelectual, que altera 

radicalmente as fronteiras do que se poderia entender como valor primário e secundário 

dos documentos. O valor real das empresas está agora concentrado na inteligência dos 

colaboradores e nas relações que se estabelecem com os clientes. O capital estrutural 

mais importante passa a ser o conhecimento detido pela organização, a qual terá de 

promover a sua criação/captura, circulação e utilização por todos os colaboradores. 

Apesar de todos os esforços para explicitar o conhecimento não podemos ignorar as 

sábias palavras de uma das maiores referências da gestão, Peter Drucker, quando 
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afirma46 «Não é possível gerir o conhecimento, pois este está situado entre os dois 

ouvidos e apenas entre os dois ouvidos. Por isso mesmo só tem a ver com os indivíduos 

e quando um colaborador sai da organização o conhecimento vai com ele, 

independentemente de quanto o partilhou com os outros ». 

A criação do conhecimento é feita através da interação entre as pessoas e a informação e 

decorre da capacidade de se desenvolverem ambientes de aprendizagem organizacional. 

A informação trocada entre os colaboradores de cada organização e entre estes e o 

mercado onde actuam - clientes, fornecedores, parceiros, competidores, organismos 

reguladores e governamentais constitui o mecanismo diferenciador para o êxito de cada 

negócio. 

Perante este novo ambiente organizacional qual a importância que os documentos de 

arquivo devem ter na gestão das empresas e quais as fronteiras do valor primário e do 

valor secundário numa era digital? Dados, informação e conhecimento passam a estar 

intimamente ligados em documentos que se destinam a fixar a realidade de cada acção, 

decisão ou actividade. 

De entre os modelos explicativos das relações entre a informação e o conhecimento o 

mais usado é o da representação em pirâmide, da base para o topo, que permite 

descrever uma progressão desde os dados até à informação e ao conhecimento aos quais 

que se pode adicionar, como etapa final, a «sabedoria». Uma definição resumida de 

conhecimento corresponde aquilo que cada pessoa conhece, constituindo a informação a 

forma como o conhecimento é comunicado. O conhecimento organizacional, muito 

mais do que a soma do conhecimento individual, tem a ver com a capacidade de integrar 

todo o potencial disponível. 

O conhecimento inclui os saberes, competências e experiência dos indivíduos, 

combinados com os processos e memória corporativa, usando a informação, qualquer 

que seja a forma ou tipo, como matéria de suporte do trabalhador do conhecimento. 

Conforme refere Choo47 «…a organização inteligente promove a acumulação do 

conhecimento tácito para aumentar a especialização e capacidade criativa dos seus 

                                                
46 InformationWeek. 4 Junho  2001 [Em linha]. [Consult. 30 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=6507112> 
47 CHOO, Chun W. - Gestão de Informação para a organização inteligente: a arte de explorar o meio ambiente.
Lisboa: Editorial Caminho, 2003. 
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empregados, tira partido do conhecimento baseado em regras para maximizar a 

eficiência e transferir a aprendizagem, e desenvolve o conhecimento cultural para 

modelar desígnios e significados na sua comunidade». 

Como será possível retirar valor do conhecimento embebido no valor primário 

(administrativo) ou secundário (testemunho) dos documentos, defendido por 

Schellenberg, sem deixar de ter em conta as posições de Jenkinson sobre o papel 

cometido aos órgãos administrativos quanto à decisão daquilo que deve ser conservado 

ou eliminado? 

Partindo da definição de Schellenberg48, o valor primário tem a ver com as necessidades 

de quem o produz e inclui os aspectos administrativos, fiscais, legais e operacionais 

relacionados com a vida das pessoas e das organizações. A sua utilidade, significância e 

importância para os produtores dos documentos decorre dos actos de gestão corrente ou 

das acções calendarizadas, do controle financeiro e orçamental e da protecção de 

interesses legais. A informação sobre cada uma destas actividades, que fica registada, 

pode constituir uma evidência para prova futura do cumprimento de responsabilidades, 

prestação de contas, obrigações fiscais ou defesa de interesses e direitos. 

Enquanto o valor primário tem interesse directo e específico para os próprios, o valor 

secundário considera terceiros e a importância que persiste ao longo do tempo, mesmo 

depois de cessar a utilização imediata. Esta importância para terceiros está muito 

relacionada com os documentos produzidos pela Administração Pública, pois os actos 

administrativos são essenciais na vida das sociedades por duas ordens de razão: a 

evidência desses mesmos actos e a informação sobre pessoas, instituições, objectos, 

conflitos e qualquer outro facto relacionado com o governo da coisa pública. A visão de 

Schellenberg, muito centrada na Administração Pública e nos Arquivos Nacionais, ao 

destacar o valor secundário dos documentos, valoriza não apenas a evidência dos actos 

de cada organização e as funções de órgãos governamentais que os produziram, mas 

ainda a informação relativa a esses mesmos actos. 

                                                
48 SCHELLENBERG, Theodore - The Appraisal of Modern Public Records. “Modern Archives Reader: Basic 
Readings on Archival Theory and Practice”. National Archives and Records Service, 1984, p. 57–70. 
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A valorização dos documentos de arquivo, aqui centrada na Administração Pública, 

deveria também ser reconhecida pelo sector empresarial, com as devidas adaptações, 

compatibilizando as preocupações e o pragmatismo duma visão dinâmica da 

organização administrativa com as regras da Ciência Arquivística. 

O capital intelectual das empresas, onde se inclui o conhecimento, é uma forma de 

evidenciar e potencializar a força destes novos recursos intangíveis. Stewart49 diferencia 

no capital intelectual aquele que a organização necessita reter e gerir para uso futuro e o 

que circula através da organização relacionado com a actividade operacional.  

Quando se destaca a importância do valor probatório e informativo contido em cada 

documento de arquivo deveria estar implícita a avaliação ad contrarium, face à sua 

possível ausência e aos prejuízos que poderão advir. A ausência ou perda do 

conhecimento das organizações constitui hoje um prejuízo tão importante como a dos 

activos físicos ou financeiros. 

Esta pode ser uma nova contribuição dos Sistemas de Gestão de Documentos de 

Arquivo que deixam de estar essencialmente limitados aos actos administrativos e às 

estritas preocupações de evidência, para alargarem o seu âmbito às questões do 

conhecimento e do capital intelectual. Se, como diz Stewart, o capital intelectual tem de 

ser retido para uso futuro e estando o conhecimento explicitado sob a forma de 

documentos então estes deveriam também ser capturados de forma muito idêntica aos 

documentos de arquivo, controlados e geridos ao longo da sua vida.  

A actividade operacional implica uma circulação de capital intelectual que atravessa 

transversalmente toda a organização, tal como acontece com os documentos de arquivo 

na sua fase activa, pelo que deve ser capturado para utilização futura. 

O valor primário dos documentos de arquivo foi sempre enfatizado pela importância 

que representa para quem os produz, mas actualmente será difícil separar este valor da 

evidência que está na génese dos documentos administrativos, do valor da informação 

que é veiculada. Fazendo conviver, num mesmo ambiente, os documentos em geral e os 

                                                
49 STEWART, Thomas A. - Capital Intelectual: a nossa vantagem competitiva das empresas. 11ª ed. Rio de Janeiro: 
Editorial Campus, 1998.
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documentos de arquivo enriquece-se assim a função da gestão documental nas 

organizações. 

Ao conseguir esta visão integrada poderemos estabelecer melhor as fronteiras entre o 

Sistema de Gestão de Documentos e o Sistema de Gestão de Conteúdos relativamente 

aos Sistemas de Gestão de Documentos de Arquivo. Trata-se, em ambos os casos, de 

valorizar a informação que circula nas organizações e garantir a compreensão das 

relações entre estas e o meio envolvente, decorrentes da dinâmica dos processos de 

negócio. 

O meio ambiente que envolve as organizações tem grande impacto na produção 

documental, por ser a origem das transacções comerciais e sem as quais não faria 

sentido a sua existência. Podemos subdividir o meio ambiente numa envolvente 

contextual50 – o conjunto de características que definem o exterior, em sentido lato, e 

que condicionam o campo das possibilidades da sua actuação, ao mesmo tempo que lhe 

concedem o essencial da sua razão de ser e numa envolvente transaccional – o conjunto 

de agentes económicos e sociais que são interlocutores indispensáveis para o normal 

desenvolvimento das suas actividades. 

                                                
50 SOUSA, António - Introdução à gestão: uma abordagem sistémica. Lisboa: Editorial Verbo, 1990. p. 19-23. 
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Figura 2.3 – Envolvente transaccional da organização 

Os documentos de arquivo permitem evidenciar a interacção das organizações com a 

sua envolvente transaccional, isto é, o conjunto de entidades, indivíduos e organizações 

que entram em contacto directo, geralmente através de uma relação de troca. Mas, para 

além do valor probatório, os documentos contêm uma componente de conhecimento 

sobre os clientes, produtos, mercados, competidores, serviços, procedimentos e práticas 

que permitem maximizar o seu sucesso e não pode ser ignorado. Isto reforça a 

necessidade de outra combinação de competências, papéis e responsabilidades 

desenvolvidas nos ambientes em que a informação se torna relevante. 

Compreender tal combinação de competências alarga o âmbito de actuação dos 

Sistemas de Gestão de Documentos de Arquivo, onde passam a coexistir a evidência, a 

informação e o conhecimento. 

A favor desta mesma constatação destacamos aqui a definição de documento de arquivo 

no Dicionário do Livro51 onde as autoras optam por uma abordagem mais lata, não o 

                                                
51 FARIA, Mª Isabel ; PERICÃO, Mª da Graça - Dicionário do Livro. Lisboa: Guimarães Editores, 1988. 
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restringindo apenas às acções administrativas «documento de qualquer natureza ou 

sobre qualquer suporte ou material que uma pessoa, entidade ou organismo criou ou 

recebeu e conservou em virtude das suas funções ou das suas actividades, para assegurar 

a prova de um facto ou acção ou simplesmente a título de informação». 

Isto, porque já não é possível reduzir o campo de actuação dos profissionais de arquivo 

quando a realidade que nos rodeia transformou a informação em componente 

estratégica, onde são possíveis diferentes papéis que se sobrepõem quando são 

analisados a partir de diferentes visões. Por exemplo, no domínio mais alargado dos 

serviços de informações devemos citar uma obra muito recente de Amaral52 que refere 

no prólogo «As empresas vencedoras não devem o seu sucesso aos factores clássicos de 

produção (trabalho, capital e recursos humanos), nem sequer apenas à excelência das 

suas operações, mas sobretudo às suas capacidades competitivas demonstradas pelas 

decisões de todos os colaboradores. Decisões que afectam projectos, investimentos, 

operações e a qualidade em todas as vertentes internas e externas. E o que está na base 

dessas decisões? As informações que os gestores mais bem sucedidos têm a coragem de 

enfrentar». 

Os documentos de arquivo são, pois, uma das fontes das informações necessárias para 

os colaboradores e os gestores serem capazes de tomar decisões que afectam projectos, 

investimentos, operações e a qualidade. 

O papel dos arquivistas deverá deixar de estar restrito a uma função de custódia e 

guarda de documentos, aguardando a sua entrega pelos órgãos administrativos quando 

estes entendem transferir os mesmos, para ter um papel activo desde o momento da 

produção. A separação artificial entre arquivistas e gestores de documentos 

(recordkeeping) que poderia estar ligado à história da evolução da Ciência Arquivística 

                                                
52 AMARAL, Paulo - Top Secret: como proteger os segredos da sua empresa e vigiar os seus concorrentes. Lisboa: 
Academia do Livro, 2008. p. 12. 
É com muito gosto que faço esta referência por corresponder a uma publicação muito recente, lançada precisamente 
na altura em que esta dissertação está a ser elaborada, dum professor e amigo com larga experiência docente e 
profissional nos domínios da gestão das comunicações, da informática e do conhecimento. Anteriormente, já tinha 
publicado um outro título, sobre gestão do conhecimento, que constitui um dos mais importantes contributos nesta 
área, escrito em língua portuguesa. 
AMARAL, P. Cardoso ; PEDRO, J. Maria - O Capital Conhecimento: Modelos de Avaliação de Activos Intangíveis.
Lisboa: Universidade Católica Editora, 2004. 
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foi eliminada com o aparecimento das teorias pós-custodiais, onde se destaca Ham53 que 

critica Jenkinson por considerar excessiva a preocupação em deixar para os produtores a 

decisão sobre o que deve ser considerado como documento de arquivo.  

Cook54, outro dos defensores da era pós-custodial, apesar de considerar que a visão de 

Jenkinson não é aplicável na actual sociedade e para os documentos da era digital, 

destaca o valor dos seus princípios quanto às características de evidência, continuando a 

ser inspirador dos arquivistas. Por isso mesmo, estas ideias estão a merecer mais 

atenção «… por todo o lado, entre os teóricos dos documentos electrónicos, face à 

efemeridade dos registos, dos documentos virtuais, da informação descontextualizada e 

do crescente número de incidentes que originam a destruição ocasional ou por má fé de 

inúmeros documentos. O importante para os entusiastas de Jenkinson é seguir o espírito 

e não letra das suas magistrais afirmações». 

Ou seja, a importância do conceito de prova de um facto ou acção na tradição dos 

arquivos não pode ignorar o valor da informação veiculada, mesmo quando possa 

constituir uma eventual redundância com a informação e o papel que é próprio dos 

documentos das bibliotecas. 

Para Ham, um dos teóricos do movimento pós-custodial55 «Uma redefinição do sentido 

de proveniência oferece aos arquivistas a maneira de deixar de se afogar num mar 

avassalador de dados sem sentido e encontrar em sua vez os padrões do conhecimento 

contextualizado o qual levam à sabedoria e à compreensão». 

Esta ligação, do conceito de prova com o valor da informação veiculada, poderá servir 

para posicionar cada tipologia documental que circula numa organização, explicitando a 

sua importância em termos de dimensão relativa. 

O modelo que aqui propomos considera dois eixos principais: evidência - 

administrativa, fiscal e legal e informação – dados, informação e conhecimento. Em 

                                                
53 HAM, Gerald - Archival Strategies for the Post-Custodial Era. “The American Archivist”. Vol.44 (Summer 1981). 
p. 207. 
54 COOK, Terry - What is past is prologue: a history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift.
“Archivaria”. Vol. 43 (Spring 1997), p.17-63. 
55 Archival Strategies for the Post-Custodial Era
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função destas variáveis é feita uma representação espacial do universo dos documentos 

existentes, em particular dos documentos de arquivo, apresentando para cada tipologia a 

dimensão relativa estimada. 

O modelo evidência/informação permite, numa fase de diagnóstico, proceder ao 

levantamento de todos os documentos existentes e decidir qual a melhor opção sobre as 

possíveis estratégias a adoptar. 
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Figura 2.4 – Modelo Evidência / Informação 

O ciclo de vida dos documentos de arquivo baseado no movimento físico dos 

documentos, desde a sua criação até à eliminação ou conservação definitiva, comporta 

uma visão linear do processo de custódia física. Tem servido, em Portugal, para inspirar 

os modelos organizacionais de muitas estruturas, particularmente na Administração 

Pública, onde tradicionalmente o «Serviço de Expediente e Arquivo» está separado 

funcional e hierarquicamente do «Arquivo Histórico». É uma visão baseada em tarefas 

que traça uma linha de separação entre os técnicos administrativos e os arquivistas. 

Apesar das criticas a esta abordagem, por delimitar as fases activa, semi-activa e 

definitiva e os correspondentes arquivos correntes, intermédios e definitivos pode ajudar 



47

para uma representação da dimensão relativa dos mesmos. A representação gráfica que 

se propõe tem em vista estratificar a situação dos arquivos, segundo a dimensão das 

respectivas massas documentais, usando o binómio eficiência de avaliação/prazo de 

conservação de modo a obter uma representação da avaliação da documentação 

acumulada. 

Entende-se aqui como eficiência de avaliação, para cada prazo de conservação (5, 7, 10 

anos, etc.), o quociente percentual entre o total de documentos de arquivo que ainda não 

atingiram o respectivo prazo de conservação e o total existente em depósito. Assim, no 

caso de ser feita uma avaliação anual esta eficiência estará perto dos 100% enquanto se 

nunca tiver sido realizada poderá ter um valor baixo. Por exemplo, se o valor for de 

30% isto significará que existem cerca de 70% de documentos a aguardar transferência 

ou eliminação. 
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Figura 2.5 – Modelo de avaliação documental 

A delimitação entre arquivos administrativos e arquivos definitivos, que tem vindo a ser 

referida, repercute-se em alguns países através da separação dos grupos profissionais 

recordkeepers e archivists, como o caso da Austrália onde coexistem uma associação de 
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gestão de documentos de arquivo (Records Management Association of Australasia) e 

uma associação de arquivistas (Australian Association of Archivist). 

A descrição funcional que consta da página da associação de gestão de documentos de 

arquivo56  «A gestão de documentos desde a sua criação até à destruição final ou guarda 

num arquivo. Os documentos nascem em formulários comerciais, correspondência, 

notas e relatórios e são cada vez mais o resultado de comunicações electrónicas» 

diferencia-se da que consta na página da associação de arquivistas57 «A pessoa 

responsável pela gestão de arquivos – documentos criados ou recebidos e acumulados 

por uma pessoa ou organização no decorrer da sua actividade e conservados devido ao 

seu valor permanente». Existe aqui implícita e clara separação de competências entre os 

profissionais envolvidos desde a criação até à destruição ou guarda em arquivo e os 

que são responsáveis pelos documentos conservados devido ao seu valor permanente. 

Sendo a Austrália origem de uma das mais importante escolas de pensamento da 

Ciência Arquivística devemos interrogar-nos sobre a razão de tal separação e das suas 

vantagens. Observando a prática e a tradição dos arquivos, em Portugal, não estaremos 

muito distantes dessa mesma separação onde a grande maioria de arquivistas está 

principalmente dedicada aos arquivos intermédios e definitivos. Há no entanto uma 

vontade de mudança com vista a alargar o âmbito das suas funções assumindo um papel 

de maior responsabilidade na gestão integrada dos sistemas de arquivo. 

Assiste-se a um movimento de integração que decorre da influência das ideias pós-

custodiais e do impacto da desmaterialização dos documentos. Estes, passando a estar 

mais dependentes de equipamentos e programas que mudam frequentemente por força 

da obsolescência tecnológica são mais susceptíveis de perda ou destruição. Por isso 

mesmo a preocupação custodial deixa de ser o principal enfoque, numa estratégia de 

conservação, onde importa identificar, controlar e tornar acessíveis os documentos em 

suporte digital, implicando grande participação dos arquivistas que têm de estar 

envolvidos desde a fase da produção. 

                                                
56 About the RMAA: Fields of Interest [Em linha]. [Consult. 8 Jun. 2008] Dísponivel em WWW 
<URL:http://www.rmaa.com.au/docs/about/index.cfm>  
57The Professional archivist: What is an archivist? [Em linha]. [Consult. 8 Jun. 2008] Disponível em WWW 
<URL:http://www.archivists.org.au/professional-archivist> 
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As ideias do movimento pós-custodial nascido na Austrália, levaram ao aparecimento 

de um modelo espaço/tempo alternativo ao modelo do ciclo de vida dos documentos, 

designado por Continuum Documental (Records Continuum58) que introduz o conceito 

dos arquivos virtuais face à perda de materialidade dos documentos de arquivo quando 

produzidos num ambiente electrónico.  

O modelo do Continuum Documental vem propor uma nova abordagem relativamente à 

anterior visão dos arquivos, enquanto locais físicos de guarda e únicos garantes da 

autenticidade e fidedignidade. 

Destacando o papel da responsabilidade organizacional, legal e social da gestão 

documental, através do reconhecimento das variadas utilizações e tipos de utilizadores, 

integra os aspectos contemporâneos – acções e unidades onde ocorrem, com a 

regulamentação derivada de normas, legislação e boas práticas e ainda a preocupação 

histórica, para dar sentido aos critérios da proveniência que acautelam o 

armazenamento, tendo em vista o acesso e recuperação com vista à sua disseminação. 

O modelo do Continuum Documental baseia-se nos seguintes princípios 

fundamentais59: 

� o valor contínuo do documento de arquivo até à conservação permanente (o 

papel de custódia nos arquivos tradicionais), que destaca a sua utilização ao 

nível das transacções, evidência e memória, unificando o papel do arquivista e 

do gestor documental defendendo um gestão integrada onde os documentos 

podem ter uma duração instantânea ou persistir no tempo; 

� o foco nos documentos enquanto entidades lógicas, em vez de físicas, 

independentemente de estarem em suporte papel ou electrónico; 

� a institucionalização da função do gestor documental (para o qual defendemos a 

intervenção do arquivista), implicando uma ênfase especial na necessidade de 

este possuir competências de administração de empresas para melhor 

compreender os objectivos de gestão e os processos de negócio; 

                                                
58 UPWARD, Frank - Structuring the Records Continuum, Part One: Post-custodial Principles and 
Properties. Archives and Manuscripts Vol. 24 (November 1996). p. 268-285. 
59 Structuring the Records Continuum, Part One: Post-custodial Principles and Properties. 



50

� a Ciência Arquivística como base da organização do conhecimento acerca da 

gestão documental (adicionado pelo autor como necessidade de destacar a 

importância de uma permanente avaliação sobre as experiências do passado e o 

futuro, no qual os documentos de arquivo electrónicos passarão a não depender 

do local físico onde se encontram). 

Conforme se apresenta na figura seguinte o modelo do continuum documental está 

assente em quatro eixos que integram os principais temas da Ciência Arquivística – 

identidade, evidência, transacções e gestão documental. 
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Figura 2.6 – Modelo do Continuum Documental

O eixo Identitário identifica os produtores destacando a autoria e responsabilidade sobre 

os documentos de arquivo, através dos actores envolvidos na sua criação e englobando a 

organização e a instituição.  
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O eixo Probatório valoriza a rastreabilidade que é destacada pelos vestígios das acções, 

a evidência dos documentos e o seu papel na memória da organização e das sociedades. 

O eixo Transaccional identifica o acto, as actividades, as funções e finalidades 

decorrentes da condução dos negócios que estão reflectidas pelos documentos. O seu 

objectivo é fornecer uma visão societária dos vários actos que compõem as actividades 

realizadas por uma função ou organização. 

O eixo da Gestão Documental concentra-se no armazenamento dos documentos de 

arquivo que representam a actividade humana, ou seja as questões relacionadas com a 

história custodial. 

Os eixos sobre os quais assenta o modelo do Continuum Documental permitem analisar 

as dimensões de um Sistema de Gestão Documental. 

A dimensão inicial denominada CRIAR representa as acções no decorrer de actividades 

que dão origem a documentos onde se regista informação. Estes documentos podem 

existir livremente sem qualquer controlo e serem eliminados ou alterados, mas só têm 

valor probatório se estão disponíveis para serem utilizados de forma consistente pela 

comunidade. 

Quando transitam para uma estrutura adequada na qual se acrescenta informação sobre 

o conteúdo, denominada de meta informação, capturando os elementos que reflectem os 

contextos imediatos da sua criação atinge-se a dimensão CAPTURAR que consiste em 

transformar um documento em documento de arquivo composto pelos seus elementos 

essênciais – conteúdo, contexto e estrutura. 

A dimensão ORGANIZAR refere-se à necessidade de compartilhar o conhecimento 

através das estruturas comuns que garantam a acessibilidade num ambiente 

colaborativo. Torna-se necessário que a informação possa ser compartilhada em 

diferentes contextos espaço-tempo, onde os documentos de arquivo passam a ser fontes 

de organização da memória. 
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A memória alarga-se agora, distanciando-se no tempo e atingindo um carácter colectivo 

através da dimensão PLURALIZAR, ligando-se a outros contextos organizacionais para 

formas de maior abrangência societária envolvendo o uso da informação em situações 

menos previsíveis ou controláveis. 

Este modelo tem uma grande preocupação com a importância dos documentos na 

responsabilidade organizacional, legal e social e, por isso mesmo, facilita a cooperação 

entre as várias competências duma organização de modo a facilitar múltiplas utilizações 

ao longo do tempo reposicionando os arquivos e a gestão documental num novo 

contexto corporativo. Desta forma, permite-se conjugar a preocupação contemporânea

– acções correntes e respectivas estruturas onde ocorrem; com a preocupação da 

regulação – onde se valorizam as políticas, normas, legislação e boas práticas baseadas 

em estruturas de permissão e controlo com a preocupação da visão histórica dos 

documentos onde a diplomática nos ajuda a examinar as questões da proveniência com 

vista ao armazenamento, recuperação e disseminação.

Os conceitos sobre documentos, documentos de arquivo e documentos de arquivo 

electrónicos fundem-se assim numa problemática comum onde as tradições da Ciência 

Arquivística são origem e razão primeira de abordagem. Colocam, no entanto, questões 

concretas destacadas por McLuhan60 na sua célebre frase «o meio é a mensagem» ao 

defender não ser possível ignorar as consequências pessoais e sociais de cada meio 

introduzido por uma nova tecnologia. 

A origem do paradigma custodial e dos princípios gerais nascidos na Europa, em finais 

do século XVII, mereceu grande desenvolvimento e adesão após o trabalho dos 

arquivistas holandeses. Tanto na Europa como nos Estados Unidos o princípio da 

proveniência e da ordem original foram respeitados pelas gerações de arquivistas que 

tiveram em Jenkinson o grande defensor da organização dos documentos, em séries 

finitas que permitissem reconstituir os fundos dos órgãos extintos da administração 

pública. A sua defesa do papel do arquivista enquanto garante da verdade dos 

documentos à sua guarda, resultado duma acumulação natural no decurso da actividade 

                                                
60 MCLUHAN, Marshal – Understanding media. New York: Routledge, 2006. 
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administrativa, implicou um afastamento da fase de produção e das tarefas de avaliação 

para conservação definitiva. 

Schellenberg, veio alterar esta forma de abordagem, ao introduzir o conceito do valor 

primário e secundário, defendendo que os arquivos devem basear a selecção dos 

documentos em razões diferentes daquelas para que foram criados ou acumulados. 

O valor primário e secundário dos documentos foram alguns dos principais conceitos da 

era custodial onde se tendeu a dar grande destaque aos aspectos culturais em prejuízo da 

seu significado como evidência.  

A própria teoria das «três idades» – arquivos correntes, intermédios e definitivos, veio 

influenciar a separação das funções e o afastamento dos arquivistas da fase de produção, 

reduzindo a importância dada aos documentos de arquivo e a responsabilização por 

parte da administração e gestão empresarial. 

O crescimento do recurso às tecnologias de informação e a banalização dos documentos 

electrónicos; a necessidade de uma maior transparência e confiança na gestão através da 

sua responsabilização pelos actos de administração e as políticas de liberalização 

simplificadoras do papel dos Governos, levaram à erosão das práticas de arquivo 

seguidas no paradigma custodial. 

Uma nova visão, denominada pós-custodial, veio propor refocar o seu papel: 

� Valorizando o contexto funcional e administrativo dos documentos de arquivo e 

não apenas os atributos individuais; 

� Avaliando as funções e actividades dos produtores (recorrendo a técnicas de 

gestão do risco) em vez  da mera avaliação para efeitos de investigação 

histórica; 

� Compreendendo o contexto e uso dos sistemas de informação e não apenas 

organizando, descrevendo e conservando os objectos físicos; 

� Sensibilizando as utilizadores para um novo papel de auditoria e 

acompanhamento da produção dos documentos; 
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� Facilitando o acesso aos documentos de arquivo e não apenas o seu 

armazenamento passivo. 

O paradigma sintetizado no Continuum Documental, em que o ciclo de vida dos 

documentos é substituído por uma abordagem espaço-tempo, veio interrelacionar a 

criação, classificação, avaliação e utilização formando um contínuo onde se esbate a 

separação do papel dos arquivistas e dos técnicos administrativos para dar lugar à gestão 

contínua da informação documental. 

Destacando o conceito lógico de documento, em vez da preocupação com o objecto 

físico, alarga-se o seu âmbito a todo o tipo de suporte. As preocupações com novas 

realidades tais como o correio electrónico ou os documentos internos dispersos pelas 

organizações passam a ter impacto imediato nas políticas de salvaguarda e conservação, 

pelo seu valor intrínseco. 

Tudo isto nos conduz a uma diluição da separação rígida dos conceitos de documento e 

de documento de arquivo (o de valor continuado) ao salientar a sua utilização enquanto 

transacção, evidência e memória, unificando as visões da gestão documental e do 

arquivo, quer os documentos existam apenas por um momento ou de forma permanente. 

A gestão documental integra-se com os processos de negócio e societários, impondo aos 

profissionais de arquivo novas competências para o seu domínio e compreensão. Sem 

dúvida que a Ciência Arquivística continuará como alicerce da organização do 

conhecimento sobre todas estas matérias mas deverá ser estruturada face aos novos 

princípios e desafios futuros. 



2.2  Sistema de Informação 

Os objectivos, conceitos e terminologia da Ciência Arquivística constituem actualmente 

uma disciplina bem solidificada apoiada em profissionais experientes e com elevada 

competência. Mas qual a percepção da sociedade e dos utilizadores, em geral, sobre o 

papel dos Arquivos na Administração Pública e nas Empresas? 

As exigências colocadas pelos mercados e pelos consumidores, cada vez mais globais 

por via da quebra das barreiras físicas derivadas da sociedade em rede, obrigam a 

moderna gestão a novos desafios onde as tecnologias de informação são consideradas 

instrumentos essenciais. Segundo Hammer e Champy61, «…o verdadeiro poder das 

tecnologias não está em conseguir melhorar os antigos processos de trabalho mas sim 

permitir as organizações romperem com as velhas regras e criar novas formas de 

funcionamento – ou seja a reengenharia.». Os autores introduziam assim o conceito de 

reengenharia que veio a ter grande impacto, mas se tornou polémico quando verificaram 

a dificuldade prática da sua aplicação generalizada62. 

A relevância das tecnologias de informação e a banalização entretanto ocorrida fez 

surgir a necessidade de estabelecer modelos conceptuais que integrem estas no contexto 

mais geral dos processos e estruturas organizacionais. Os Sistemas de Informação 

adicionaram uma visão estratégica e alargada da aplicação das tecnologias de 

informação, que são apenas instrumentais, e constituem uma disciplina essencial na 

moderna governação das sociedades. 

Os Sistemas de Gestão de Documentos de Arquivo são também ser uma ferramenta de 

gestão e, por conseguinte, devem merecer um enquadramento idêntico às aplicações 

consideradas pelos Sistemas de Informação. A visão estática do arquivo e dos 

«guardiães da memória colectiva» terá de ser repensada e dar lugar a nova abordagem, 

onde o uso das tecnologias não se resume a permitir melhorar as tarefas de expediente e 

arquivo mas sim a outras formas de gestão rompendo com os antigos processos de 

trabalho. Até porque as actuais metodologias de implementação dos Sistemas de Gestão 

                                                
61 HAMMER, M ; CHAMPY, J. - Reengineering the Corporation: a manifesto for business revolution. London: 
Nicholas Brealey, 1994. p. 90 
62 CHAMPY, J. – Reengineering Management: the mandate for new leadership. New York: Harper-Collins, 1995. 
p. 1. 



56 

de Documentos de Arquivo, desde a fase de planeamento estratégico até à sua 

integração no contexto das actividades operacionais, seguem já as boas práticas dos 

Sistemas de Informação. 

A moderna Gestão Documental em vez de privilegiar apenas o recurso às tecnologias da 

informação, para prolongar no tempo as rotinas manuais, tem uma visão dinâmica e 

integrada de todo o conjunto dos métodos e práticas, desde a fase da produção 

documental até à sua guarda definitiva enquanto continuum que envolve os utilizadores 

(actores), as suas acções e actividades. 

Mas será que esta abordagem ultrapassa o círculo restrito dos profissionais de arquivo e 

é compreendida do mesmo modo por quem tem responsabilidades de gestão e deve 

avaliar da sua importância no contexto dos Sistemas de Informação?  

Pretendemos, neste capítulo, tentar comprovar tal importância recorrendo à investigação 

publicada sobre Sistemas de Informação, para encontrar nos modelos mais 

representativos a contextualização das práticas da Gestão Documental. Em particular, o 

que respeita à tipificação das formas de utilização, análise estratégica e modelo de 

crescimento nas organizações.  

O uso de computadores, em geral, para execução de muitas e variadas actividades leva 

por vezes a confundir a diferença entre os limites da ciência da computação, das 

tecnologias de informação e dos sistemas de informação. 

A Ciência da Computação concentra-se no estudo dos algoritmos, computação, 

programação e estruturas de dados. Tem origem em modelos matemáticos e na 

engenharia sendo a programação um dos aspectos mais abordados. Podemos dizer que 

na fase inicial, a ciência da computação era a disciplina central por não estarem 

suficientemente desenvolvidas as redes de comunicações e a micro informática que 

alteraram completamente a relação com os utilizadores finais. A formação académica 

específica quase não existia pelo que a selecção dos técnicos foi originalmente dirigida 

a matemáticos, economistas e engenheiros com uma preparação teórica adequada à 

ciência da computação.  
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As Tecnologias de Informação são hoje uma designação mais abrangente, onde estão 

também incluídas algumas disciplinas da ciências da computação, englobando os 

equipamentos, programas, serviços e infra-estruturas necessárias para criar, armazenar, 

procurar e manipular a informação, tal como dados, voz e vídeo. Os equipamentos, 

ligados entre si por redes de comunicações, utilizam programas específicos (sistema 

operativo) para gerir e controlar as suas partes componentes. Os programas, destinados 

a «aplicar» as regras de negócio ou executar acções e rotinas concretas, são utilizados 

nestes equipamentos para o desempenho das mais variadas actividades. 

Transformadas em bem de consumo, estão acessíveis a todos os cidadãos que as podem 

facilmente adquirir e utilizar sem que lhes seja exigida uma competência especial. 

Devemos no entanto diferenciar este tipo de utilização daquela que é feita pelos 

profissionais que têm a seu cargo a responsabilidade de instalação e manutenção de 

complexas infra estruturas.  

  

Os Sistemas de Informação constituem uma área própria de estudo, no âmbito da gestão 

e organização de empresas, e têm em vista a aplicação das tecnologias da informação 

através do recurso a técnicas da ciência da computação e da administração e gestão de 

empresas. Por isso mesmo envolve, entre outras, o estudo das necessidades de 

informação dos processos de negócio, a tomada de decisão e o planeamento estratégico. 

Todos estes conceitos estão interligados numa «Sociedade da Informação63 - modo de 

desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, 

processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação 

conducente à criação de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e 

das empresas, desempenham um papel central na actividade económica, na criação de 

riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais.» 

Existindo diferentes interpretações sobre o âmbito e conteúdo dos Sistemas de 

Informação, até por ser uma disciplina em constante evolução, recorremos a uma análise 

das comunicações apresentadas durante o período de 1993 a 2002 nas Conferências 

                                                
63 Livro verde para a Sociedade de Informação em Portugal [Em linha]. 3ª ed. Lisboa: M.S.I., 1997. 
[Consult. 28 Jun. 2008]. Disponível em WWW <URL:http://www.apdsi.pt> 
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Europeias de Sistemas de Informação. Através do trabalho de Galliers e Whitley64, que 

tentaram estabelecer o perfil da investigação europeia desenvolvida durante esse 

período, salientamos os títulos das 10 fontes mais citadas: 

  

Investigação de estudo de casos: Desenho e Métodos; Interpretação dos Sistemas de 

Informação nas organizações; Reengenharia da Corporação: um manifesto para a 

revolução da gestão; Como a informação pode conseguir vantagem competitiva; 

Estratégias de gestão dos Sistemas de Informação; A corporação dos anos 90: 

transformação organizacional e das tecnologias de informação; Inovação de processos: a 

reengenharia através das tecnologias da informação; Reengenharia: eliminar em vez de 

automatizar; Mercados electrónicos e hierarquias electrónicas; A difusão de inovações. 

Nos lugares imediatos devem ainda referir-se A constituição da Sociedade, do sociólogo 

Antonhy Gidens; A empresa de criação do conhecimento de Nonaka e Tacuchi e A 

vantagem competitiva de Michael Porter. 

Apesar de ser um conceito aplicado internacionalmente é interessante realçar como as 

principais preocupações dos investigadores, ao nível europeu, estão orientadas para as 

teorias sociais que valorizam a sua importância em todos os ambientes tecnológicos. 

Para Lucas65 o Sistema de Informação é um «conjunto interrelacionado de componentes 

destinados a reunir, processar, armazenar e difundir informação necessária à tomada de 

decisão, controlo e análise de uma organização». Já Alter66, autor do modelo de Análise 

Centrada nas Tarefas (WCA - Work Centered Analysis), focou a sua definição nos 

processos de negócio: «Um Sistema de Informação é um sistema que utiliza as 

tecnologias de informação para reunir, transmitir, armazenar, extrair, manipular ou 

visualizar informação utilizada em um ou vários processos de negócio».  

                                                
64 GALLIERS, R. D. ; WHITLEY, E. A. - Vive les differences? Developing a profile of European information 
systems research as a basis for international comparisons. “European Journal of Information Systems” Vol. 16 
(2007), p. 20–35 
65 LUCAS Henry C. - Information Systems Concepts for Management. 5ª ed. New York: Mitchell McGraw Hill, 
1994. 
66 O modelo WCA é uma forma de abordar os processos de negócio e os sistemas de informação que os suportam. O 
seu foco está na tarefa realizada, através da utilização de recursos humanos e materiais tais como equipamentos, 
tempo, trabalho e capital com vista a obter resultados usados por clientes internos ou externos. Estas ideias são 
inspiradas em diversas teorias de gestão no domínio da Qualidade Total, Reengenharia de Processos e Teoria dos 
Sistemas. ALTER, S. - The work systems method for understanding information systems and information systems 
research. “Communications of the Association for Information Systems”. Vol. 9 ( 2002) p.90-104. 
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Para Alter, os processos de negócio «são etapas relacionadas no espaço e tempo, com 

início e fim e entradas e saídas; consistindo num grupo de passos ou actividades que 

recorrem as pessoas, informação e outros recursos para criar valor para o cliente interno 

ou externo - a quem se destina o resultado final de um processo». 

A preocupação com a classificação das diferentes aplicações usadas para apoiar as 

actividades de gestão, levou ao aparecimento do modelo proposto por Anthony67 que se 

tornou uma referência essencial, por tipificar a formas de utilização dos Sistemas de 

Informação. Este modelo, apresentado nos anos 60, pode considerar-se influenciado por 

uma visão burocrática das organizações da era industrial face à realidade actual de 

empresas modernas e flexíveis actuando num mercado global, mas ajuda a compreender 

a separação entre os diferentes sistemas de controlo de gestão ao conseguir explicar de 

forma simples, uma realidade complexa. 

Encomendas, Guias de Remessa, Registo de viaturas, 
Facturas, Lançamentos contabilisticos, Registo de 
assiduidade, Ordens de aquisição, Controle de armazéns, etc.

Análise de vendas, Controlo orçamental, Inventário, 
Qualidade, Planeamento de actividades, etc.

Previsão de vendas, Planos de operações, 
Planeamento de pessoal, Análise de mercado, 
Orçamento previsional, Modelo financeiro, etc.

Controlo
operacional

Controlo de gestão
(táctico)

Planeamento estratégico

Modelo de Antonhy

Figura 2.7 – Modelo de Antonhy 

Por tal motivo recorremos ao modelo de Antonhy para tipificar as formas de utilização 

do Sistema de Gestão Documental e, assim, confirmar se contem as características 

atribuídas a um Sistema de Informação. 

                                                
67 ANTONHY, R.N. - Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. Boston: Division of Research, 
Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1965. 
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Através duma representação hierárquica, da base para o topo, as possíveis aplicações 

necessárias para as organizações são agrupadas segundo três níveis de actividades de 

gestão: controlo operacional, controlo de gestão e planeamento estratégico.  

O controlo operacional diz respeito ao uso directo de recursos e ao desempenho das 

tarefas de acordo com procedimentos estabelecidos de forma à sua execução dentro dos 

prazos e orçamentos estabelecidos. Como é evidente a Gestão Documental tem o papel 

essencial de servir na captura dos documentos produzidos durante a execução das 

tarefas, eventualmente através da automatização de procedimentos (workflow). 

O controlo de gestão, preocupação da gestão intermédia, orienta-se para os planos de 

curto e médio com uma forte incidência no controlo orçamental e no cumprimento de 

objectivos. É ainda neste nível de actividade que intervêm as funções de organização e 

gestão, obtendo os recursos materiais e humanos necessários ao bom desempenho das 

unidades operacionais à sua responsabilidade. Aqui a Gestão Documental pode ter um 

papel importante permitindo aceder aos documentos que evidenciam as acções e 

decisões e ainda enquanto forma de aproveitar o capital intelectual das unidades 

operacionais através do recurso à informação e ao conhecimento contido nos 

documentos de arquivo. 

O planeamento estratégico, da responsabilidade da gestão de topo, engloba o 

planeamento de médio e longo prazo com vista à definição de objectivos, estratégias e 

políticas. É ainda sua responsabilidade acompanhar as formas de desempenho e a 

direcção global da organização. No domínio da Gestão Documental poderemos 

introduzir aqui os problemas da responsabilidade perante os accionistas e entidades de 

regulação, bem como a garantia da transparência dos actos administrativos, para o caso 

da Administração Pública. 

O modelo descrito anteriormente tem servido de referência a inúmeros outros, 

destacando-se o de Gorry e Morton68 por combinar as actividades de gestão com as 

fases da tomada de decisão por parte dos gestores. De acordo com Simon69 é possível 

                                                
68 GORRY, G. A. ; SCOTT-MORTON M. S. - A Framework for Management Information Systems. “Sloan 
Management Review”. Vol. 13 N.º 1 (1971). p. 55-70. 
69 SIMON, H. A. - The New Science of Management Decision. New York: Harper & Row, 1960. 
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identificar os tipos de decisão – entendidos como o conjunto de acções necessárias para 

evitar ou reduzir efeitos negativos ou ainda aproveitar das oportunidades do mercado. 

Assim, podemos ter decisões programadas – quando se trata de tarefas repetitivas ou de 

rotina, em que é possível seguir procedimentos estabelecidos, e não programadas - 

quando são originais e não permitem encontrar paralelo em situações anteriores quer por 

serem complexas ou por implicarem um tratamento de excepção. 

Gorry e Morton, examinando as implicações do modelo de Antonhy no 

desenvolvimento dos Sistemas de Informação, constataram que, por vezes, existem 

pequenas diferenças entre os três níveis da actividade de gestão fazendo sentido que 

algumas aplicações informáticas possam abranger mais do que um desses níveis. De 

forma a ultrapassar esta ambiguidade, introduziram uma outra dimensão, com base nas 

fases de tomada de decisão de Simon, através da sua classificação em estruturada, semi-

estruturada e não estruturada, propondo uma grelha de análise para o desenvolvimento 

dos Sistemas de Informação, em particular os destinados à tomada de decisão. 

Esta preocupação de Gorry e Morton é tanto mais pertinente quanto sabemos que muitas 

das aplicações utilizadas integram funcionalidades que se distribuem pelos vários níveis 

do modelo de Antonhy, aproveitando os dados capturados na fase operacional para 

construir informação de gestão que mais tarde serve ao planeamento estratégico. 

Como exemplo temos os Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (ERP - Enterprise 

Resource Planning) que englobam as funções de Aprovisionamento, Contabilidade e 

Finanças, Pessoal e Gestão de Recursos e os Sistemas de Gestão de Relacionamento 

com o Cliente (CRM -Customer Relationship Management) que se podem considerar 

verticais por abrangerem os níveis operacional, táctico e estratégico. 

A Gestão Documental merece ser considerada neste conjunto alargado dos Sistemas de 

Informação, por integrar documentos com valor para as actividades de gestão e tomada 

de decisão e responder às necessidades operacionais e tácticas da administração pública 

ou das empresas. Neste sentido altera-se radicalmente a visão do técnico de arquivo que 

deixa de estar limitado ao tradicional papel de custódia dos arquivos definitivos para 

intervir activamente em todo o processo de suporte às actividades de gestão. 
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As modernas organizações, actuando num mercado global e dispondo de colaboradores 

com maiores níveis académicos, são confrontadas com exigências de crescente 

autonomia e delegação de competências. A tomada de decisão é alargada e o uso de 

computadores deixa de ser apenas uma tecnologia de processamento de informação para 

interferir nas capacidades individuais de actuação, por via de: 

� generalização do recurso a Sistemas de Informação para implementação de 

procedimentos operacionais (workflow), comércio electrónico, gestão de 

satisfação do cliente, comunidades de prática e gestão do conhecimento; 

� disseminação de computadores portáteis e tecnologias móveis e sua interligação 

através da Internet com uso intensivo a novas formas de comunicação, em 

particular o correio electrónico. 

A transformação, a que se assiste, levou ao desaparecimento do paradigma da produção 

centralizada de documentos, oriunda dos tempos em que equipas de dactilografia 

transformavam os manuscritos de minutas e relatórios e posteriormente se 

encarregavam da sua classificação e registo, democratizando a produção documental e 

transferindo para os utilizadores finais as responsabilidades de classificação e registo. 

Mas tal mudança tem de ser feita através da compreensão dos fenómenos sociais que 

envolvem essa autonomia. 

Para confirmar estas afirmações, recorremos à grelha de McFarlan70, posicionando as 

funcionalidades principais de Gestão de Documentos de Arquivo Electrónicos tendo em 

vista a sua contribuição actual e futura no desempenho da actividade de cada unidade 

orgânica, duma empresa ou da administração pública.

McFarlan propôs esta grelha de análise estratégica do impacto actual e futuro das 

aplicações que compõem um Sistema de Informação, após observar como estavam 

organizados e quais os critérios usados para decidir sobre o investimento a realizar. 

Uma das principais vantagens de tal análise está na compreensão antecipada da 

                                                
70 MCFARLAN, F. W. - Information technology changes the way you compete. “Harvard Business Review “. Maio-
Junho (1984). 
A grelha de análise proposta por McFarlan mereceu diversas abordagens posteriores, entre os quais se destaca a 
publicada por WARD que apresenta os vários conceitos de planeamento estratégico dos sistema de informação, 
considerada uma referência neste domínio. 
WARD, John - Strategic planning for information systems. England: John Wiley & Sons, 1990. 
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importância da tomada de decisão no investimento em Sistemas de Informação com 

base numa óptica empresarial, ou seja, na necessidade de justificar cada nova aplicação 

através dos resultados previstos em vez de uma mera visão “modernista” ou 

“tecnológica”, sem qualquer consideração de gestão.

As funcionalidades da Gestão Documental podem aqui ser posicionadas, com base na 

grelha de McFarlan, num de quatro quadrantes de acordo com o seu valor actual e do 

impacto que podem vir a ter no futuro, conforme se apresenta na figura seguinte. 

Alto

Importância
actual

Baixo

Baixo Impacto futuro Alto

Potencial

Crítico Estratégico

Suporte

Registo de Expediente

Gestão Documental

Aplicações que são criticas para o 
sucesso futuro

Aplicações eventualmente
estratégicas no futuro

Aplicações que melhoram o 
desempenho

Aplicações essenciais para garantir 
a actividade e os resultados

Descrição
Arquivo definitivo

Grelha de McFarlan

Figura 2.8 – Grelha de McFarlan 

A execução de tarefas de rotina e o aumento da eficiência interna e da produtividade 

dependem de programas e tecnologias que ajudam os colaboradores no seu dia a dia, 

como por exemplo o escritório electrónico. Por conseguinte são consideradas de baixa 

importância para a actividade actual e impacto futuro pois são instrumentos auxiliares 

da actividade operacional estando posicionadas num quadrante denominado de suporte.  
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No quadrante oposto, o estratégico, estão todos os sistemas que permitem manter 

vantagem competitiva sobre os concorrentes e serão críticas no futuro, pelo que se 

concentra aqui grande parte dos recursos e o envolvimento da gestão de topo. 

As aplicações que são essenciais para atingir os objectivos operacionais, são 

consideradas críticas, por corresponderem a todas aquelas cuja falha, mesmo que 

temporária, pode por em risco os objectivos a atingir como seja o volume de vendas, os 

lucros e a fidelização de clientes. 

Devem ainda incluir-se nesta análise outras aplicações destinadas a futuros projectos 

que vão sendo ensaiadas ao longo do tempo mas sem utilização imediata. 

Correspondem a um potencial determinado por ensaios piloto, estudos e 

experimentação tendo em vista a utilização de novas tecnologias. É um estado 

temporário que só perdura enquanto se torna possível reunir recursos materiais e 

humanos e se consegue um ambiente de expectativa e confiança, tendo em vista um 

eventual sucesso futuro de elevado impacto. 

Esta grelha de análise pode ser usada para posicionar aplicações usuais como o registo 

de expediente e a descrição de arquivos definitivos. Estando desligadas e sem uma visão 

global da organização são muitas vezes implementadas para substituir tarefas manuais 

que são automatizadas, classificadas nesta grelha como de suporte pois apenas têm por 

objectivo facilitar e melhorar o desempenho. 

Através do registo das entradas e saídas tornam mais fácil a procura dos documentos 

administrativos ou, no caso dos arquivos definitivos, facilitam a difusão cultural dos 

fundos existentes. 

A Gestão Documental, entendida como aplicação integrada de apoio às actividades de 

gestão, merece outro posicionamento numa zona de fronteira entre os quadrantes 

suporte, critico e estratégico por ser indispensável para agilizar as rotinas manuais, 

garantir a circulação e acesso à informação e apoiar na tomada de decisão.  

Neste sentido, enquanto parte do Sistema de Informação, deve estar incluída no 

planeamento estratégico onde os objectivos estabelecidos servem de orientação quanto à 

forma de gerir a informação e a tecnologia.  
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Esta ênfase numa visão empresarial aplica-se de forma idêntica à Administração Pública 

que atravessa um momento de grande mudança, patente no recurso intensivo aos 

Sistemas de Informação. Mas não havendo tradição nem experiência significativa na 

implementação generalizada da Gestão Documental, segundo os conceitos aqui 

apresentados, como será possível avaliar o seu grau de maturidade em cada instituição?  

Uma hipótese a considerar será tentar encontrar um modelo comprovado de análise da 

evolução do uso de Sistemas de Informação que possa servir para ser aplicado à 

avaliação dos Sistemas de Gestão Documental e ajude a percepcionar como são 

planeadas, desenvolvidas e implementadas a funcionalidades de captura, registo, 

conservação e destino final dos documentos de arquivo. 

Nolan foi percursor deste tipo de modelos, baseados na premissa de que existia uma 

relação directa entre os investimentos realizados com os SI/TI (Sistemas de Informação 

e Tecnologias de Informação) e as fases de crescimento numa organização. As criticas a 

este modelo levaram-no a uma expansão do original, de quatro para seis fases71, em que 

para além da variável investimento adicionou outras como o âmbito das aplicações, 

modo de planeamento e forma de organização do departamento responsável (na altura 

denominado de Processamento de Dados), bem ainda como a compreensão utilizadores. 

Apresentado em 1974 e revisto em 1979 é o mais utilizado em trabalhos de 

investigação, como se pode verificar pelo texto de Galliers e Sutherland72 que apresenta 

outra visão, mais completa e actualizada desse modelo. 

Mantendo o mesmo número de fases de crescimento, já propostas por Nolan – 

Iniciação, Contágio, Controlo, Integração, Administração de Dados e Maturidade, mas 

com outra denominação, mais orientada para aspectos organizacionais e de gestão 

adicionaram uma componente de análise organizacional, baseada nos ‘7Ss’ de Pascale e 

Athos73, que a empresa McKinsey utiliza nos seus trabalhos de consultadoria. 

                                                
71 NOLAN, R. - Managing the crisis in data processing. “Harvard Business Review”  Vol. 57 N.º 2 (Março-Abril 
1979). 
72 GALLIERS, R. e SUTHERLAND, A.R. - Information systems management and strategy formulation: the ‘stages 
of growth’ model revisited. “Journal of Information Systems” N..º 1 (1991). p. 89-114 
73PASCALE, Richard T. e ATHOS, Antonhy G. - The Art of Japanese Management. New York: Simon & Schuster, 
1981.
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Esta análise tem em vista compreender como conseguir estratégias de sucesso 

consistentes com os valores e objectivos das empresas, capacidade dos seus recursos, 

dos sistemas e formas de organização, feita com base nos seguintes factores: Estratégia 

(Strategy), Estrutura (Structure), Sistemas (Systems), Recursos (Staff), Estilo (Style), 

Competências (Skills) e Valores (Superordinategoals). 

As metodologias de avaliação das fases de crescimento dos Sistemas de Informação 

destinam-se a identificar padrões de evolução semelhantes. Antecipando dificuldades e 

tipificando as situações podem conseguir-se excelentes contributos para ajudar as 

empresas a evoluir, saltando algumas fases e atingir mais cedo um estado de 

maturidade. 

Na página seguinte apresenta-se um quadro resumo com as principais características do 

modelo de Galliers e Sutherland. 
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Modelo de crescimento das organizações
(Galliers e Sutherland) 

‘Adocracia’ Fundações 
Ditadura 

centralizada 

Democracia 
dialéctica 

Oportu-
nidade 
empreen-
dedora 

Integração 
harmoniosa 

Estratégia 

Aquisição 
descontrolada 
de equipa-
mentos e 
programas  

Auditoria 
técnica às 
aquisições 

Planeamento 
descendente 

Integração, 
coordenação e 
controlo 

Procura das 
oportuni-
dades do 
mercado 

Avaliação 
comparativa 
de opções  

Estrutura Nenhuma 

Unidade 
integrada em 
serviço de 
adminis-
tração 

Formalização 
do departa-
mento de 
informática 

Centros de 
sistemas 
informação  

Coligação 
entre 
unidades 
operacio-
nais 

Coordenação 
centralizada de 
coligações 

Sistemas 

‘Adhoc’ e 
dispersos 
destinados a 
resolver as 
necessi-dades 
de cada 
departa-mento 

Muitas 
aplicações 
com 
funciona-
lidades 
sobrepostas 
Insatisfação 
e falta de 
apoio 

Centralização 
das aplicações 
mas falta de 
controlo de 
equipamentos 
individuais 

Alguma 
descentra-
lização e 
integração do 
escritório 
electrónico 

Descentra-
lização de 
sistemas 
com 
coordena-
ção central 

Sistemas e 
dados 
integrados  

Recursos Programa-
dores 

Analistas de 
Sistemas 

Planeamento e 
Gestão dos SI 

Analistas de 
negócio e 
gestor dos 
recursos de 
informação 

Planea-
mento 
corporativo 
dos SI 

Director dos SI 
membro da 
Direcção 

Estilo Inconsciência 
Não posso, 
tenho muito 
que fazer 

Delegação 
Dialéctica 
democrática 

Individua-
lista 

Equipa 

Compe-
tências 

Técnicos de 
baixo nível 

Método-
logia de 
sistemas 

Julga-se 
sabedor do 
que a gestão 
necessita 

Integração 
organiza-
cional. Partilha 
de conheci-
mentos 

Membro da 
equipa de 
gestão e 
utilizadores 
competen-
tes em SI 

A gestão de 
topo reconhece 
as vantagens 
dos SI 

Valores  Confusão 
Preocupação 
da gestão 

Cooperação 

Oportuni-
dade 

Empreen-
dorismo 

Planeamento 
interactivo 

Quadro 2.9 - Modelo de Galliers e Sutherland 
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Este modelo pode ser aproveitado para estabelecer o posicionamento estratégico dos 

Sistemas de Gestão de Documentos de Arquivo, tal como é feito com os Sistemas de 

Informação, introduzindo as necessárias adaptações. A mais significativa corresponde 

às fases de crescimento, fazendo-as corresponder às fases da evolução da Ciência 

Arquivística que consideram o valor primário, o valor secundário e o continuum 

documental. 

De início, a preocupação tem a ver com a evidência das acções realizadas e a 

necessidade de cuidar dos documentos de arquivo que de alguma forma venham a ser 

necessários para provar um facto administrativo, fiscal ou legal. Isto, pode ser feito 

numa fase incipiente através da arrumação sequencial em pastas e, mais tarde, através 

do registo e classificação dos documentos de arquivo identificados aqui por valor 

primário.  

Posteriormente, decorrido algum tempo, surgem as preocupações de avaliação e 

salvaguarda para memória futura que identificamos por valor secundário. 

A última etapa, identificada por continuum corresponde a uma visão avançada em que a 

importância dos documentos de arquivo é desligada dum modelo sequencial e 

segmentado para dar lugar a uma dimensão espaço-tempo integrada. 

Valor primário Valor secundário Continuum

Adocracia Fundação Democracia Oportunidade IntegraçãoControlo

Fases de Maturidade da Gestão Documental

Figura 2.10 – Fases de Maturidade da Gestão Documental 
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Na fase de valor primário é natural que nas duas primeiras etapas – Adocracia e 

Fundação, seja dada maior importância à evidência de actos e decisões em que se torna 

necessário arrumar de alguma forma todos os documentos do expediente. 

Posteriormente, quando já não se coloca este problema surgem as dificuldades de gerir o 

crescimento dos documentos em fase semi-activa, com preponderância para o seu valor 

secundário e os prazos de conservação e destino final, levando à fase inactiva e à 

necessidade de criação do arquivo definitivo. O valor secundário inclui as etapas de 

Ditadura centralizada e Democracia dialéctica em que se avalia a potencial dimensão 

futura das massas documentais, se estabelece um plano de classificação e coordenam as 

várias actividades. 

A moderna visão da gestão orientada para a criação de valor para o accionista e o capital 

intelectual compreende melhor como os documentos, em geral, e os de arquivo, em 

particular, são instrumentos essenciais para a transparência na prestação de contas e no 

cumprimento de normas regulatórias. É assumida a sua real importância integrando-a 

nos processos de negócio, de forma a garantir o acesso por todos os colaboradores 

potencializando o uso da informação e do conhecimento. São as etapas de Oportunidade 

empreendedora e Integração harmoniosa a que Nolan chamou de maturidade por 

corresponder ao estado mais avançado numa organização. 

Cada uma destas fases poderá ser caracterizada segundo os factores de Pascale e Athos, 

interligados de tal forma que a alteração de um deles afecta todos os restantes. Trata-se 

de uma visão integrada do modo como será possível operar de forma efectiva, qual 

‘molécula organizacional’ onde todos os átomos são alinhados de forma harmoniosa 

com vista a alcançar maior eficiência. É por isso um modelo reconhecido, tanto para 

analisar as potencialidades e fraquezas de um competidor como para compreender e 

desenvolver planos de mudança organizacional dentro da própria empresa, facilitando a 

compreensão das relações dinâmicas que se estabelecem. 

Ao escolhermos esta aproximação estamos certos que, sendo inédita para os Sistemas de 

Gestão de Documentos de Arquivo Electrónicos, corre o risco de lhe faltar a 

experimentação necessária para a validar. Haverá agora que recolher mais informação e 
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ajustar as diferentes etapas para conseguir um instrumento que permita aferir o sucesso 

da Gestão Documental. 
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Modelo das fases de crescimento da Gestão Documental
 (com base no modelo de Galliers e Sutherland) 

Quadro 2.11 -Modelo das fases de crescimento da Gestão Documental (com base no modelo de Galliers e Sutherland) 

‘Adocracia’ Fundações 
Ditadura 
Centralizada 

Democracia 
dialéctica 

Oportunidade 
empreendedora 

Integração harmoniosa 

Estratégia 
Uso pessoal de pastas 
para arrumar 
expediente  

Regras avulsas de 
organização do 
expediente  

O papel cultural do 
arquivo histórico 

Coordenação do 
expediente e arquivo 
definitivo 

Valorizar o impacto 
regulatório e o capital 
intelectual. 

Transformação em 
vantagem competitiva 

Estrutura Inexistentes 

Criação duma 
unidade de 
expediente  e 
arquivo 

Implementação dos 
serviços de expediente 
e arquivo 

Colaboração entre o 
expediente e o 
arquivo histórico 

Dependência única das 
unidades de expediente e 
arquivo 

Integração de meios e 
descentralização das 
funções de produção 
documental 

Sistemas 
Pastas de arquivo e 
livro de registo 

Aplicações internas 
ou módulos 
dispersos com 
funcionalidades 
sobrepostas. 

Aplicação central para 
registo e classificação 
sem controlo dos 
documentos dos 
utilizadores. 

Descrição de arquivo 
definitivo e 
publicação de IDD 

Alargamento do 
expediente à 
digitalização e 
workflow, integrando o 
correio electrónico 

Integração de todas as 
funções, gestão de prazos de 
retenção e transferência 
para arquivo definitivo  

Recursos Indiferenciado 
Técnicos 
administrativos 

Técnicos de arquivo 
Recurso a Consultores 
externos 

Recurso a técnicos de 
Sistemas de Informação 

Gestor documental 
reconhecido pela Direcção 

Estilo Indiferença 
Rotina burocrática 
necessária. 

Função exigida para o 
controlo do processo 
administrativo 

Importância futura 
como memória da 
organização 

Sistema complexo 
gerido por especialistas 

Partilha das preocupações 
com o acesso, evidência e a 
recolha de informações. 

Competências Indiferenciadas 
Organização de 
rotinas de 
expediente 

Gestão de projecto de 
expediente alargado a 
todas as unidades 

Metodologias de 
análise, circuitos 
documentais e 
Manual da Qualidade 

Planeamento da Gestão 
Documental e integração 
com Sistemas de 
Informação. Utilizadores 
competentes no registo e 
classificação documental 

Diálogo sobre processos de 
negócio. A gestão de topo 
reconhece oportunidades na 
Gestão Documental 

Valores Desinteresse Desorganização Preocupação da gestão 
Cooperação e valor 
cultural 

Reengenharia de 
processos, Manual de 
Qualidade 

Empenhamento com a 
transparência da gestão e o 
capital intelectual 
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O modelo dos ‘7s’ implica que todos seus factores sejam abordados de forma integrada 

sem contudo deixar de ter em conta que a mudança organizacional não depende apenas 

das estruturas e estratégias mas sim de outras variáveis como os valores partilhados, os 

meios humanos e as suas competências. Originalmente, a intenção foi de encontrar uma 

ajuda para conduzir o pensamento sobre a eficiência organizacional, mas no decorrer da 

sua aplicação verificou-se ser possível também avaliar a existência de condições 

necessárias para a implementação de uma estratégia.

Para ser eficaz, uma organização necessita de ter um elevado grau de alinhamento dos 7 

factores, que se reforçam reciprocamente. Com excepção do factor competências, todos 

os restantes estão de tal forma interrelacionados que a mudança de um afecta todos os 

outros. Alguns factores como estratégia, estrutura e sistemas permitem a introdução de 

alterações com impacto no curto prazo mas os restantes - actores, cultura, competência e 

valores, só podem vir a ter efeitos em prazos mais dilatados. 

Por tal motivo, estes foram agrupados em factores rígidos (Estratégia, Estrutura e 

Sistemas) e factores flexíveis (Recursos, Estilo, Competências e Valores), levando as 

organizações a perceber que os resultados mais imediatos se conseguem ao focar os 

seus esforços nos primeiros, por serem mais fáceis de planear e influenciar. Só que, 

conforme Pascale e Athos demonstram, as empresas de maior sucesso são as que mais 

se preocupam mais com os factores flexíveis. 

A problemática da implementação de estratégias é complexa por envolver elementos 

muitos sensíveis, como demonstra Leavitt75, um dos principais teóricos da escola de 

pensamento sócio-técnico que concebe a organização como um sistema multifacetado 

onde interagem quatro variáveis principais altamente interdependentes – actores, 

tarefas, estrutura e tecnologia. 

Os actores são identificados como os participantes envolvidos na realização de tarefas,

razão de ser das organizações, por corresponderem ao resultado da sua actividade. Usam 

para tal a estrutura, entendida como os sistemas de comunicação, sistemas de 

autoridade e sistemas de processo de trabalho e a tecnologia que compreende todo o 

                                                
75 LEAVITT, H.J. - Applying Organizational Changes in Industry: structural, technical and humanistic approaches. 
“ MARCH, J.G. (ed.), - Handbook of Organizations”.  Chicago: Rand McNally, 1965. p. 1144-1170. 



73 

entendimento técnico, o saber fazer e diversas ferramentas com destaque para as 

tecnologias de informação. Logo, a introdução de um Sistema de Informação, por 

envolver mudanças da componente tecnologia, implica um ajuste simultâneo das 

restantes variáveis.  

Laudon e Laudon76 usam o modelo do «diamante» de Leavitt, para explicar como as 

questões comportamentais estão relacionadas nos Sistemas de Informação. Por envolver 

o acesso a um recurso chave – a informação, sentida como decisiva no equilibro de 

poder entre os grupos internos, leva a que sejam despoletadas reacções destinadas a 

influenciar as políticas, os procedimentos e os recursos – de modo a controlar quem faz 

o quê, para quem, quando, onde e como. Sendo potencialmente uma ameaça à mudança 

das estruturas, cultura, políticas e formas de trabalho dão origem a resistências naturais 

no momento de serem introduzidas. 

A experiência prática mostra como os insucessos em atingir melhorias de produtividade 

não são devidas a razões tecnológicas, mas principalmente a razões políticas e 

organizacionais, decorrentes da resistência à mudança.  

Por isso é muito importante investir nos actores e na organização, quando se introduzem 

novos processos tecnológicos que, tendo impacto num dos componentes do diamante de 

Leavitt, obrigam ao ajustamento simultâneo de todos os outros. Abordados desta forma, 

os Sistemas de Informação passam a ser vistos como uma combinação dos factores 

propostos por Laudon e Laudon – Tecnologia, Actores e Organização.  

A sua consideração, em Sistemas de Gestão Documental, poderá fazer a diferença pelo 

que iremos resumir quais as principais características nos ambientes específicos dos 

documentos de arquivo electrónicos. 

                                                
76 Laudon, K. C. ; Laudon, J. P. - Management Information System. 9ª ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2006 
É também importante a consulta da obra dos mesmos autores Essentials of Business Information Systems. New 
Jersey: Prentice-Hall, 2007. pela sua referência ao impacto da tecnologia, onde destacam aquilo que consideram 
como as dimensões do sistema de informação: tecnologias, actores e organização. 
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2.2.1  As Tecnologias 

A evolução dos artefactos utilizados para registar a informação depende dos avanços da 

sociedade mas, o seu uso, decorre principalmente dos hábitos e costumes dos povos 

sejam os de Ebla ou os nossos contemporâneos. 

Desde os tempos mais ancestrais foi necessário, em cada fase tecnológica, dotar as 

instituições com meios técnicos e humanos dedicados à produção documental e à 

conservação dos suportes, sejam as tabuinhas de argila, o papiro, o pergaminho, o papel, 

as fitas magnéticas ou os discos magnéticos e ópticos. Mas a massificação de cada um 

destes instrumentos está dependente daqueles que os utilizam para a sua actividade 

individual ou colectiva, impondo-se apenas quando exista dimensão critica, 

condicionada por razões económicas ou sociais. 

A discussão sobre a necessidade de os utilizadores finais dominarem a terminologia, ou 

até avançarem um pouco mais no seu conhecimento, não irá terminar nunca mas é 

inegável que as pessoas, a quem é imposta uma tecnologia, vão reagir mais ou menos à 

mudança, em função daquilo que conhecem e mais facilmente podem dominar. 

Os formatos dos documentos de arquivo, as bases de dados onde é registada a 

informação, a preocupação com a preservação digital e os metadados são alguns dos 

principais temas da actualidade que devem ser conhecidos. 

Com a explosão da Internet os formatos proprietários de processamento de texto, folhas 

de cálculo e apresentações foram dando lugar ao formato PDF, hoje uma norma ISO 

enquanto suporte electrónico de preservação a longo prazo. Para isso, muito contribuiu a 

postura da Adobe Systems ao disponibilizar publicamente a informação sobre este 

formato proprietário. Também o formato ODF77 constitui outra alternativa, que teve 

origem no projecto OpenOffice.org, mais tarde proposto como norma ISO, 

desenvolvido pela OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards), uma organização sem fins lucrativos destinada a dinamizar o 

                                                
77 ODF ALLIANCE PORTUGAL [Em linha]. [Consult. 5 Jul. 2008]. Disponível em WWW <URL:http://odfalliance-
pt.org>



75 

desenvolvimento, convergência e adopção de normas abertas para a sociedade global de 

informação. 

Devemos ainda salientar o formato XML, que ao nível da descrição dos arquivos 

definitivos está implementado através do EAD (Encoded Archival Description), uma 

recomendação destinada a ser utilizada internacionalmente para a troca de descrições 

segundo a norma ISAD(G), e o EAC (Encoded Archival Context), para a troca de 

descrições sobre os produtores, contexto da criação e uso dos documentos. 

O uso de formatos abertos em documentos de arquivo vem já sendo uma realidade da 

qual salientamos, entre outros, a Resolução da Assembleia da República n.º 53/200778

que destaca a «Disponibilização em formato aberto de toda a informação e 

documentação publicada nos sítios Internet e intranet da Assembleia da República, 

permitindo aos seus utilizadores o acesso a todos os conteúdos de forma não 

condicionada ao uso de software proprietário» e a experiência pioneira79 nos Serviços 

de Planeamento Urbano e de Projectos e Obras da Câmara Municipal de Lisboa. 

No que respeita ao armazenamento dos elementos dos documentos de arquivo - 

contexto, conteúdo e estrutura, importa referir que as bases de dados relacionais, sendo 

das mais aplicadas no caso da informação estruturada, não se adequam tão bem à 

pesquisa dos conteúdos dos documentos de arquivo, pelo que se vem recorrendo a 

tecnologias orientadas para a informação não estruturada, como o LUCENE, um motor 

de pesquisa em texto integral adoptado por vários sistemas de gestão de conteúdos. 

Mas é a preservação digital e as suas implicações futuras que merecem a maior 

preocupação, sintetizadas através das palavras da Comissária Europeia Viviane Reding, 

na conferência CENL, em Setembro de 2005, «O risco é óbvio – que seja criado o 

buraco negro do século 20 na recolha digital do conhecimento»80. Expressa num 

contexto diferente, o das bibliotecas digitais, mas com preocupações semelhantes 

                                                
78Resolução da Assembleia da República n.º 53/2007 [Em linha]. [Consult. 6 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?ID=14880> 
79 DWF na CML: Contributos para a modernização administrativa - exemplos práticos. [Em linha]. [Consult. 6 Jul 
2008]. Disponível em WWW <URL:http://micrografico.micrograf.pt/ /mic_34/3410.pdf > 
80 REDING, Viviane - The role of libraries in the information society [Em linha]. [Consult. 20 Jun. 2008]. Disponível 
em WWW 
<URL:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/566&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en  <acedido em 20 de Junho de 2008> 
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centradas na digitalização dos documentos analógicos, dos já produzidos digitalmente, 

no acesso através das redes de comunicações e na preservação e arquivo dos recursos 

digitais, tendo em conta os riscos que decorrem de rápidas mudanças dos equipamentos, 

programas e suportes físicos81.  

Por isso é necessário compreender a importância da adopção da norma internacional 

ISO 14721:2003, conhecido como Modelo de Referência OAIS82 (Open Archival 

Information System), da qual apresentamos um resumo no anexo III. O seu principal 

contributo está na introdução de conceitos e terminologia próprios, estruturados num 

documento único de referência, o que vem facilitar a comunicação entre todos que estão 

envolvidos na preservação digital, entendida como um conjunto de políticas, serviços e 

práticas destinados a fornecer acesso fidedigno a longo prazo aos recursos digitais, de 

interesse para uma determinada comunidade. 

A aplicação do modelo OAIS a uma ambiente concreto está a ser realizado pela 

Direcção-Geral de Arquivos, através do projecto RODA – Repositório de Objectos 

Digitais Autênticos83, desenvolvido em parceria com a Universidade do Minho. 

Na abordagem sobre as tecnologias de informação, para além das questões da 

actualidade, deveremos sempre tentar compreender as tendências futuras e os factores 

que podem influenciar a sua escolha. Hoje, os utilizadores convivem no seu ambiente 

doméstico com a Internet e são membros activos de novas formas de convivência social 

e colaborativa como: os blogs – um novo jornal de parede, os wikis – partilha de 

conhecimento enciclopédico, o hi5 – rede de amigos para troca de mensagens, o 

youtube - onde novos realizadores divulgam os seus vídeos e o google - pesquisa 

interactiva de acesso ao universo do conhecimento publicado electronicamente. Estes 

exemplos são significativos da mudança cultural que se vive e à qual não é possível 

ficar alheio, seja por inércia ou por preconceito. As competências exigidas são 

                                                
81 Sobre este assunto recomenda-se a consulta de: 
FERREIRA, Miguel - Introdução à Preservação Digital: conceitos, estratégias e actuais consensos [Em linha]. 
Guimarães: Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 2006. [Consult. 14 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5820/1/livro.pdf>
82 Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) [Em linha]. ”Blue Book”. Nº 1 (Janeiro 2002).
[Consult. 12 Jul. 2008]. Disponível em WWW <URL:http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf> 
83Sobre O RODA [Em linha].[Consult.14 de Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://roda.dgarq.gov.pt/pt/sobre_nos> 
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diferentes, dos profissionais das tecnologias de informação, mas nenhuma decisão 

consciente pode ser tomada no desconhecimento sobre estas matérias. 

O crescimento exponencial ocorrido na última década, a que não foi alheia a expansão 

das redes de comunicações, pode ser confirmado através do gráfico seguinte obtido dos 

dados da Netcraft84, em que são apresentados o total de domínios e de servidores activos 

ligados à Internet. É bem a imagem da aceleração verificada, tanto ao nível das infra-

estruturas como dos conteúdos publicados, que não param de crescer, oferecendo um 

maior número de alternativas a quem pretenda aceder e partilhar informação.  

Figura 2.12 - Total de domínios e servidores activos ligados à Internet 

As instituições vão ser inevitavelmente influenciadas pelas novas formas de 

comunicação, com destaque para a Web 2.0, pelo que neste capítulo iremos incidir a 

nossa atenção sobre as tecnologias de informação em que assenta este novo paradigma 

de comunicação. Perante a profunda alteração nas formas de trabalho técnico ou 

administrativo é muito importante antecipar os previsíveis impactos para a Gestão 

Documental. 

A palavra Web 2.0 apareceu pela primeira vez em 2004 numa Conferência anual, em 

que se ia discutir o momento de transição da primeira fase da World Wide Web, após o 

                                                
84June Web Server Survey: Total Sites Across All Domains August 1995 - June 2008 [Em linha]. [Consult. 1 Jul 
2008]. Disponível em WWW <URL:http://news.netcraft.com/archives/2008/06/index.html> 
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choque das empresas dot com, e teve origem numa das sessões de preparação, entre a 

O'Reilly e a MediaLive International, quando procuravam um nome para a promoção do 

evento. Dale Dougherty, destacou então o facto de as empresas sobreviventes ao choque 

que tinha ocorrido, estarem mais activas desenvolvendo regularmente novas aplicações 

que denominou de «Web 2.0». Tim O'Reilly 85 define este novo conceito como «A 

revolução no negócio da indústria informática por afirmação da Internet e tentativa para 

compreender as regras do sucesso para esta nova plataforma». 

Podemos acompanhar a evolução da «paisagem legal e técnica» ocorrida com o 

fenómeno Web 2.0 através da comunicação da Comissão das Comunidades Europeias 

aos Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões intitulada “Preparar o futuro digital da Europa: Avaliação 

intercalar da iniciativa i201086” onde é apresentado um gráfico87 dessa evolução.  

Figura 2.13 - Evolução da paisagem legal e técnica (Fonte: DLA Piper, 2007) 

O seu impacto, nos mais diversos sectores, atinge a própria Administração Pública, 

conforme decorre do relatório da Deloite88 sobre o futuro dos Governos em ambiente 

                                                
85 O'REILLY, Tim - Web 2.0 Compact Definition: Trying Again [Em linha]. [Consult. 3 Jul. 2008]. Disponível em 
WWW <URL:http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html> 
86 Preparar o futuro digital da Europa: Avaliação intercalar da iniciativa i2010. [Em linha]. [Consult. 2 Jul. 2008]. 
Disponível em WWW  
<URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0199:FIN:PT:PDF> 
87  Fonte: DLA Piper, 2007.
88 Change your world or the world will change you: The future of collaborative government and Web 2.0 [Em linha]. 
[Consult. 3 Jul 2008]. Disponível em WWW <URL:http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid=199524,00.html>
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colaborativo na Web 2.0. Depois de uma fase inicial do governo electrónico, com a 

criação de uma multiplicidade de serviços e milhares de transacções envolvidas, 

consideram os autores que o novo salto será o da era da informação, face à crescente 

pressão em conseguir mais com menos recursos. 

Apesar do intenso recurso às novas tecnologias, por parte da população, os governos 

não se transformaram, eles próprios, pelo que a única alternativa será o Governo 2.0, 

com vista a servir e interagir melhor com os seus accionistas (os cidadãos). Para isso, 

concluem, é exigida capacidade de liderança, investimento em tecnologias, mudança 

organizacional e capacidade de assumir o risco de ultrapassar as barreiras culturais, 

tecnológicas e políticas que levem a racionalizar os recursos e reduzir o peso dos custos 

da Administração Pública. 

Não sendo um relatório dirigido a um Governo, em especial, devemos salientar a sua 

actualidade face à realidade do nosso país. O esforço de banalização das tecnologias e 

de modernização administrativa está ainda longe de conseguir resolver alguns dos 

problemas mais profundos, como seja a Gestão Documental, com destaque para a 

avaliação dos arquivos intermédios. 

O conceito World Wide Web nasceu em 1989 no CERN (Laboratório Europeu de 

Partículas), com um documento escrito por Tim Berners-Lee intitulado Gestão da 

Informação: uma proposta89 em que este tenta solucionar as dificuldades de 

acompanhamento de projectos de grande dimensão e a perda da informação durante o 

desenvolvimento de sistemas complexos, propondo uma estrutura distribuída de hiper 

texto.  

A alta rotatividade do pessoal envolvido nos projectos implicava grande consumo de 

tempo na recolha de informação sobre o que tinha sido feito anteriormente e na 

obtenção dos detalhes técnicos de projectos anteriores, só encontrados depois de 

exaustiva procura ou mesmo desaparecidos para sempre. A informação até poderia estar 

registada só que era difícil de encontrar. É interessante salientar como o nascimento da 

                                                
89 BERNERS-LEE, Tim - Information Management: A Proposal [Em linha]. [Consult. 8 Jul. 2008]. Disponível em 
WWW <URL:http://www.w3.org/History/1989/proposal.html> 
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Web está ligada às preocupações de gestão de documentos com valor informativo para 

uma actividade de investigação, onde o conhecimento é um activo essencial, e 

igualmente com a preocupação de responder às questões de acesso aos documentos. 

Perante as alterações tecnológicas que estão a ocorrer é natural que o modelo nascido 

com a Web 2.0 seja absorvido pelas organizações, mais lentas a reagir devido aos 

investimentos realizados e à dependência de soluções herdadas. Mas é inegável que esta 

mudança irá ocorrer, mais cedo ou mais tarde, perante as vantagens destas novas 

arquitecturas tecnológicas. 

Do ponto de vista dos postos de trabalho ir-se-á alargar o recursos a navegadores 

HTML, centralizando as aplicações em servidores Web e reduzindo os constantes 

problemas de assistência técnica e da reinstalação de programas. A maior 

disponibilidade dos técnicos de informática permitirá outra qualidade de serviço, 

enquanto os utilizadores irão poder reduzir os tempos mortos devidos às dificuldades na 

utilização das aplicações. 

Centralizando as aplicações e os dados, em servidores Web, torna-se possível aumentar 

a segurança física e lógica da informação, ao mesmo tempo que se dá maior autonomia 

ao utilizador final para gerir os seus conteúdos. Isto não quer dizer que deixem 

totalmente de existir programas locais, mas estas serão cada vez menos e destinados a 

actividades específicas, como a agenda ou o correio electrónico. 

A nova arquitectura baseada na evolução para a Web 2.0 está alicerçada num ambiente 

suportado pelas redes de comunicação – a Internet ou a Intranet, através da qual se 

estabelece a ligação entre cada cliente (posto de trabalho) e os servidores onde existem 

as bases de dados e as aplicações que implementam as mais diversas funcionalidades. 

Um Sistema de Gestão Documental terá obrigatoriamente de se inspirar nestas novas 

arquitecturas, sem as quais dificilmente conseguirá alcançar um ambiente colaborativo e 

partilhado essencial à captura, registo e circulação dos documentos de arquivo 

electrónicos.
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2.2.2  Os Actores 

As pessoas (actores) são o recurso chave das organizações pois sem elas nem as 

tecnologias nem os processos organizacionais conseguem funcionar. Ao estabelecer 

novos circuitos documentais é essencial identificar quem irá ficar responsável e estará 

envolvido em cada tarefa, qual o seu empenhamento e capacidade para as executar. 

Uma preocupação que tem de ser prévia, quando se trata de implementar novos 

Sistemas de Informação, para evitar dificuldades que tendem a ser atribuídas a causas 

relacionadas com o comportamento organizacional e referidas por vários autores que 

identificaram os possíveis problemas e falhas90, para tentar compreender e solucionar os 

mesmos. 

Estes, podem ser explicados através do recurso à teoria dos sistemas sócio-técnicos, que 

identificam em cada organização dois sistemas independentes interagindo de forma 

permanente – o sistema social e o sistema técnico. Este, centrado nos processos, tarefas 

e tecnologias enquanto aquele mais orientado para os atributos das pessoas (atitudes, 

competências e valores), relações interpessoais e estruturas de autoridade. O esquema 

que se apresenta sintetiza os componentes aqui referidos e a sua ligação. 

Sistema
Técnico

Sistema
Social

Estrutura

Tarefas

Tecnologia

Pessoas

Gestão
do Sistema

de Informação

Figura 2.14 – Sistema sócio- técnico 

                                                
90 BOSTROM, R. ; HEINEN, J. - MIS Problems and Failures: A Socio-Technical Perspective. Part I: The Causes. 
“MIS Quarterly”. Vol. 1, N.º 3. (Set. 1977). p. 17-32. 
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Os sistemas sócio-técnicos incluem tanto a componente tecnológica como os processos 

operacionais e as pessoas que interagem com as tecnologias de informação. Dependem 

das políticas e regras organizacionais e têm em vista atingir determinados objectivos. 

Por esta razão, a falta de compreensão do ambiente organizacional, em que uma 

aplicação está inserida, reduz a sua capacidade de resposta às necessidades para que foi 

desenvolvida, frustrando as expectativas dos utilizadores. 

O desenho de um sistema sócio-técnico desenvolve em simultâneo as componentes 

social e técnica e tende a propor conteúdos funcionais mais alargados. A gestão neste 

ambiente é muito mais exigente, por força da descentralização que se pretende com o 

envolvimento de todos os níveis de competência dos diversos grupos. Coakes91 destaca 

a importância das teorias sócio-técnicas em ambientes onde os grupos detêm maior 

autonomia, conferindo aos seus membros outra capacidade participativa na vida de cada 

organização, motivando-os a expressar mais intensamente os seus conhecimentos 

tácitos e explícitos. 

Quando abordamos a Gestão Documental nesta perspectiva pretendemos realçar que o 

papel dos utilizadores é fundamental para o êxito da captura e registo dos documentos 

de arquivo. Usando o modelo OAIS, de forma mais alargada, poderemos identificar, 

enquanto entidade externa ao sistema o produtor/consumidor. Este, corresponde a todos 

os colaboradores de uma organização cujas acções, no desempenho de qualquer 

actividade, vão dar origem à produção de documentos aos quais, posteriormente, terão 

necessidade de procurar e aceder. 

Sendo certo que as tarefas de registo e classificação foram durante muito tempo 

centralizadas, caminha-se para uma maior autonomia das unidades orgânicas onde são 

agora executadas, tendendo a alargar-se ao maior número possível de colaboradores.  

A formação exigida para executar com rigor essas tarefas não existe formalmente e é 

usualmente atribuída a Assistentes/Técnicos Administrativos que vão aprendendo com 

algum esforço e autodidatismo. O alargamento das tarefas de Gestão Documental a mais 

                                                
91 COAKES, E.- Knowledge management a primer. “Communications of the Association for Information Systems”. 
Vol. 14 (2004). p. 406-489. 
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colaboradores estará sempre condicionado, por falta de uma sensibilização para a 

importância do ciclo de vida dos documentos de arquivo e das suas implicações para 

toda a organização. 

Ao nível da estrutura de gestão, verifica-se que esta função está naturalmente inserida 

no âmbito administrativo e enquadrada por técnicos com formação superior 

diversificada, onde não cabem as matérias da Ciência Arquivística. Só em poucos casos 

as estruturas administrativas dão preferência a técnicos superiores de arquivo, na gestão 

e coordenação dos arquivos correntes, atribuindo-lhes preferencialmente funções nos 

arquivos definitivos. 

Por tudo isto, a formação em técnicas de arquivo é essencial para o êxito da 

implementação de novos Sistemas de Gestão Documental, quer através de acções 

dirigidas ao produtor/consumidor quer por alterações orgânicas que incluam a afectação 

de técnicos de arquivo, na gestão integrada de todo ciclo de vida dos documentos. 

As lacunas aqui referidas, ao nível das instituições e do tecido empresarial, podem ser 

verificadas no domínio da qualificação profissional. Uma consulta ao Catálogo 

Nacional de Qualificações92, no sítio da Agência Nacional para a Qualificação, apenas 

nos permitiu encontrar na Área de Educação e Formação – Biblioteconomia, Arquivo e 

Documentação, a qualificação de Técnico/a de Informação, Documentação e 

Comunicação. 

No referencial de formação, em vigor, a referência aos arquivos apenas destaca: 

Os arquivos ainda se encontram, essencialmente, sob a alçada do Estado e excessivamente 

localizados nas principais cidades do país. Todavia, na década de 90 assistiu-se à criação 

e expansão de um número significativo de bibliotecas escolares e de bibliotecas públicas. 

São quatro as principais actividades dos Arquivos e Bibliotecas: a incorporação e 

inventariação, a investigação e conservação, a interpretação e exposição, e a gestão 

administrativa. 

                                                
92 [Consult. 10 jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.catalogo.anq.gov.pt/ConsultaCatalogo/Qualificacoes/Paginas/Qualificacoes.aspx > 
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Apesar da extensa bibliografia, com obras de inegável valor, o conteúdo sobre Arquivos 

vem incluído no módulo de Técnica de Gestão Administrativa. Em todos os restantes 

módulos a referência comum é sempre Bibliotecas e Arquivo, com ênfase clara para as 

primeiras. O objectivo global, que está expresso, orienta-se claramente para serviços de 

informação:  

Planear e organizar o serviço de informação, documentação e arquivo, assim como, 

efectuar o tratamento físico de documentos e da informação e prestar apoio ao 

utilizadores/clientes, de modo a garantir um serviço de qualidade e a satisfação dos 

mesmos. 

As próprias saídas profissionais indicadas só referem o Técnico/a de Informação, 

Documentação e Comunicação, sem qualquer relação com aquilo que a moderna 

arquivística vem defendendo. 

O conteúdo programático sobre Arquivos, que está publicado, é mais ambicioso na Área 

de Educação e Formação - Secretariado e Trabalho Administrativo as qualificações de 

Assistentes Administrativos, Técnico Administrativo e Técnico de Secretariado, em 

comparação com o de Técnico/a de Informação, Documentação e Comunicação: 

Arquivo – conceitos fundamentais 

Conceito, funções e características do arquivo; Caracterização do arquivo; 

Tipologia dos arquivos; Regulamentos de conservação arquivística; 

Microfilmagem; Tipologia da documentação interna e externa; 

Transferência/Incorporação de documentos. 

Tipos de sistemas de classificação de arquivos 

Alfabético; Numérico; Cronológico; Ideológico ou Temático; Cromático; 

Alfanumérico; Plano de arquivo. 

Organização na área documental 

Classificação; Indexação; Ordenação. 

Fases da gestão da documentação externa 

Recolha; Separação; Recepção; Registo; Análise; Tratamento; Registo/Descrição; 

Despacho/Difusão; Expedição; Arquivo. 
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Utilizar uma aplicação informática de Gestão Documental na área administrativa. 

Racionalização dos equipamentos; Aplicações informáticas; Aplicações 

informáticas e as organizações; Possibilidades das aplicações informáticas; 

Apresentação do software; Sistemas de gestão electrónica de documentos. 

No que respeita à formação académica, de nível superior, existe uma grande e 

diversificada oferta pública e privada conforme se pode verificar da lista publicada no 

sítio da Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivista e Documentalista93 que 

alerta para o facto de «As informações fornecidas acerca dos cursos existentes em 

Portugal são dadas a título indicativo...» 

Mesmo estando desactualizada, por força das alterações ocorridas com a entrada em 

vigor do Processo de Bolonha, é um trabalho de compilação muito útil por fornecer uma 

imagem da situação dos cursos, em Portugal, onde alguns nem sequer iniciaram a 

actividade ou então já a interromperam, e se transcreve no anexo II. 

Com base nesta lista, é o seguinte o total de cursos por cada grau académico: 

Não sendo possível uma análise qualitativa, para compreender o equilíbrio entre as 

diferentes matérias que constituem os respectivos planos de estudo, face à 

multiplicidade de cursos existentes, tentamos seleccionar de entre todos uma amostra 

correspondente à formação com maior tradição, sucessora do curso de Bibliotecário-

Arquivista, que foi referência nacional durante quase um século. 

Conforme refere Ribeiro94, «O curso de Bibliotecário-Arquivista (praticamente, a única 

via para a formação dos profissionais da área da documentação e da informação) 

                                                
93FORMAÇÃO DISPONÍVEL EM PORTUGAL [Em linha]. [Consult. 14 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_cdisp.htm > 
94Palestra proferida na conferência “A Memória da profissão da Informação-Documentação e os desafios do futuro”, 
realizada na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro (Lisboa) em 29 de Maio de 2008 

Doutoramento 2
Mestrado 12
Pós-graduação 20
Licenciaturas 7
Bacharelato 1
Cursos médios 6
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manteve-se inalterado durante quase meio século, i.e. até 1982, ano em que foi extinto e 

substituído pelo Curso de Especialização em Ciências Documentais». 

Este Curso de Especialização funcionou nas Faculdades de Letras de Lisboa, Porto e 

Coimbra dando origem, mais tarde, aos actuais Mestrado em Ciências da Documentação 

e Informação95 (2º Ciclo de Bolonha) da Universidade de Lisboa, Licenciatura em 

Ciência da Informação96 (1º Ciclo de Bolonha) da Universidade do Porto e Licenciatura 

em Ciência da Informação Arquivística e Biblioteconómica97 (1º Ciclo de Bolonha) da 

Universidade de Coimbra. 

Quando os referimos, não pretendemos valorizar os mesmos apenas pelo seu legado, até 

porque citando ainda Ribeiro,  

Os tempos actuais são de crise e de mudança e a diversidade dos perfis profissionais e dos 

modelos formativos é um sinal inequívoco do sincretismo do paradigma dominante. A 

literatura sobre a mudança que está em curso, no que toca às competências e ao perfil do 

profissional da informação, é abundante e os estudos relativos à formação requerida para 

o exercício da profissão, em múltiplas vertentes, são também em número significativo, o 

que traduz a preocupação em adaptar o ensino aos novos desafios postos pela tecnologia e 

resultantes da Sociedade da Informação.

Uma adaptação, já ocorrida nestes cursos, completamente integrados no Processo de 

Bolonha. 

Para a nossa análise, usamos como referência o quadro de classificação publicado na 

página da Licenciatura da Universidade de Coimbra, com vista a tentar ponderar o peso 

relativo em ECTS (Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos) dos 

conteúdos que compõem os vários planos de estudos. Esta ponderação, feita apenas com 

base no nome das cadeiras, é uma aproximação grosseira que carece de melhor 

validação, só possível através do estudo detalhado dos conteúdos programáticos. 

Também se torna claro que a mesma, comparando níveis diferentes (1º e 2º Ciclos de 
                                                
95Mestrado em Ciências da Documentação e Informação [Em linha]. [Consult. 15 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.fl.ul.pt/processo_bolonha/2ciclo/Mestrado_Ciencias_Doc_Informacao.pdf> 
96Licenciatura em Ciência da Informação: Plano Oficial para 2008/2009 [Em linha]. [Consult. 15 Jul. 2008]. 
Disponível em WWW <URL:http://sigarra.up.pt/flup/planos_estudos_geral.formview?p_Pe=730> 
97Ciência da Informação Arquivística e Biblioteconómica [Em linha]. [Consult. 15 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.fl.uc.pt/bolonha/CIAB.pdf> 
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Bolonha) pode sair prejudicada, não obstante apenas pretendermos essa apreciação 

relativa entre as matérias leccionadas, dentro de cada curso. 

Ponderação de ECTS -Faculdades de Letras de Lisboa, Porto e Coimbra

Universidade 
de Lisboa 
(Mestrado) 

Universidade 
do Porto 

(Licenciatura) 

Universidade 
de Coimbra 

(Licenciatura) 

Gestão 7% 11% 11% 

Ciências da 
Informação 46% 26% 36% 

Tecnologias 27% 34% 11% 

Outros 
saberes 20% 29% 42% 

Quadro 2.15 – Ponderação relativa de ECTS 

Conforme se constata dos quadro apresentado, Lisboa tem uma maior componente de 

matérias centradas nas Ciências da Informação (46%) enquanto o Porto privilegia as 

Tecnologias (34%), a que não será alheio a participação da Faculdade de Engenharia, e 

Coimbra dá grande realce aos Outros saberes (42%). Em duas das Faculdades o peso da 

Gestão é apenas de 11%, valor inferior no caso de Lisboa.

Quando se pretende reflectir sobre a necessidade da oferta em formação de técnicos de 

arquivo não é possível ignorar qual o perfil que o mercado irá necessitar no futuro. O 

esforço exigido com a resposta às necessidades dos Arquivos Definitivos, terá agora de 

se orientar mais para preparação dos futuros técnicos envolvidos na Gestão Documental. 

Será que as próprias denominações já reflectem diferentes visões das necessidades de 

formação (Ciência da Documentação e Informação, Ciência da Informação e Ciência da 

Informação Arquivística e Biblioteconómica)? É que este novo ambiente, decorrente da 

banalização dos documentos de arquivo electrónicos, vem exigir maiores competências 

e diferente equilíbrio entre as Tecnologias, a Gestão e a Ciência da Informação que se 

terão de se fundir com muitos outros saberes. 
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2.2.3  A Organização 

Os Sistemas de Informação e a Organização têm uma influência recíproca, pois se a 

adopção de Sistemas de Informação confere às instituições capacidade para um melhor 

desempenho na resposta aos desafios do mercado isto implica que a Organização esteja 

sensível em como obter vantagens competitivas, através do recurso às tecnologias da 

informação. 

Devemos precisar aqui o âmbito do termo organização, aplicado no contexto deste 

capítulo, para compreender a sua ligação aos Sistemas de Informação. Uma 

organização é uma estrutura social formal, estável, que usa os recursos que lhe estão 

disponíveis para produzir resultados. Estes recursos podem ser diversos, como o capital 

e o trabalho, e servem para obter produtos e serviços, através dum ambiente produtivo 

que os transforma para entregar aos clientes externos. 

A visão social da organização está hoje fortemente influenciada pela aplicação das 

tecnologias devida à necessidade de racionalização e de redução de custos, levando a ser 

tentadas diversas metodologias da reengenharia de processos que podem, em certa 

medida, constituir factores de instabilidade. Não basta substituir tecnologias e 

remodelar os circuitos de trabalho quando estes têm impacto nos direitos, privilégios, 

obrigações, responsabilidade e comportamentos há muitos estabelecidos podem ocorrer 

fenómenos de rejeição difíceis de ultrapassar. 

A implementação de um novo Sistema de Informação pode até ser simples, do ponto de 

vista tecnológico, mas está condicionada pela maneira como cada pessoa é capaz de 

aprender a utilizar e aproveitar todo o potencial colocado à sua disposição. Tratam-se de 

mudanças que têm a ver com a aplicação de um poderoso recurso - a informação, sendo 

necessário definir quem a detém e controla; quem a pode aceder e alterar; quem toma 

decisões acerca do quê, quando e como. Tais questões implicam uma nova visão dos 

processos de trabalho e da forma como estes são estabelecidos. 
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A reengenharia de processos, definida como «análise e desenho de fluxos de trabalho e 

processos dentro ou entre organizações»98, pode ajudar a esclarecer a forma de 

abordagem por ser, ela própria, um fenómeno de organização tanto no sentido 

conceptual do seu desenho e forma de estabelecimento, como no sentido 

comportamental, envolvendo as competências das pessoas e as suas formas de 

aprendizagem.  

Um processo, série encadeada de acções dirigidas para um determinado objectivo, é 

definido por Davenport99 como «um conjunto de actividades estruturadas destinadas a 

produzir um determinado resultado, para um cliente ou um mercado» e por Juran100

como «uma série sistemática de acções dirigidas para atingir um objectivo». Já Hammer 

e Champy101 utilizam o termo processo de negócio para referir «uma colecção de 

actividades que usa um ou mais tipos de recursos para produzir resultados que tenham 

valor para o cliente». 

Sendo os processos eventos despoletadores das várias acções encadeadas com vista a 

atingir um certo resultado num espaço de tempo preciso, torna-se necessário identificar 

os que existem em cada organização, através duma análise global das grandes funções 

de modo a estabelecer as respectivas cadeias de valor, de um extremo ao outro. 

Trata-se de constituir unidades de análise da organização, centradas em cada actividade 

e envolvendo tarefas, pessoas e procedimentos que podem dar origem à produção de 

documentos onde são registadas as várias acções, factos e decisões. 

Desta forma o estudo de uma organização é fundamental para a Gestão Documental e os 

levantamentos que sejam realizados estão perfeitamente integrados com as actividades 

da Reengenharia de Processos ou da Qualidade Total, conforme seja o caso. 

                                                
98 DAVENPORT, T.H. ; SHORT, J. E. - The New Industrial Engineering: Information Technology and Business 
Process Redesign. “Sloan Management Review”, Vol. 31, N.º. 4 (Summer 1990). p. 11–27. 
99 DAVENPORT, T.H. - Process Innovation: Reengineering Work Through IT. Boston: Harvard Business School 
Press, 1993 
100 Juran, J. M. - Juran on Quality by Design. New York: Free Press, 1992. 
101 Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. 



90 

Esta dicotomia, que se mantém entre os defensores das duas escolas de pensamento 

desde que Davenport102 sugeriu a existência de uma distinção entre a melhoria de 

processos (a qualidade total) e a inovação de processos (a reengenharia de processos), 

pode ser melhor compreendida através das suas principais diferenças, conforme se 

indica no quadro seguinte: 

Características 
Melhoria de 

Processos 
Inovação de 

Processos 
Nível de mudança Incremental Radical 

Ponto de partida Processos existentes Nova situação 

Frequência da mudança Contínua Uma única vez 

Duração Curta Prolongada 

Participação Base para o topo Topo para a base 

Âmbito Centrado em cada função 
Alargado, entre 
várias funções 

Risco Moderado Alto 

Origem Controlo estatístico Tecnologias da Informação 

Tipo de mudança Cultural Cultural/Estrutural 

Quadro 2.16 - Melhoria versus Inovação de Processos

Qualquer que seja a abordagem escolhida, existe sempre a necessidade de estabelecer 

uma tipologia dos processos existentes com vista a definir as formas de abordagem e 

seu grau de risco, bem como o âmbito de actuação. 

EARL103, propõe um modelo para identificar a tipologia de processos segundo dois 

eixos principais: actividades da cadeia de valor e nível de estruturação. Desta forma 

estabelece quatro grupos principais: 

� Centrais - aqueles que têm uma elevada estruturação e permitem ser facilmente 

descritos. São essenciais para a actividade da cadeia de valor e podem afectar as 

relações com os clientes; 

                                                
102Process Innovation: Reengineering Work Through IT
103EARL, Michael - Business Process Reengineering: A Phenomenon of Organization. “Information Management: 
The Organizational Dimension”. New York: Oxford University Press, 1996. 
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� Rede – relacionada com os parceiros de negócio mas que não permite uma 

compreensão da importância e impacto do seu alargamento por estarem pouco 

estruturados; 

� Suporte – todos aqueles que sendo bem estruturados correspondem a actividades 

de apoio ao funcionamento das organização; 

� Gestão – o conjunto de processos que são secundários devido à sua deficiente 

estruturação por estarem ligados a comportamento sociais ou envolverem a 

tomada de decisão com grande componente de incerteza. São todos os que se 

baseiam mais no uso do conhecimento e não em tarefas predefinidas. 

Este modelo é muito importante quando se faz uma análise dos procedimentos relativos 

ao encaminhamento e circulação de documentos de arquivo, pois através dele será 

possível estabelecer as prioridades do seu levantamento com vista ao desenho de 

workflows. Diferenciando os processos mais estruturados e de fácil descrição daqueles 

que dependem de decisões com algum grau de incerteza, conseguem-se obter critérios 

simplificadores de uma abordagem sempre complexa e que atravessa diferentes 

estruturas de gestão.  

A comunicação que é necessária estabelecer com todos os actores envolvidos nos 

processos, para descrever as tarefas de cada um, tem de recorrer a ferramentas de 

modelação que permitam usar uma linguagem comum para a sua representação. «Uma 

imagem vale mais que mil palavras» pelo que a utilização de diagramas com uma 

simbologia normalizada é fundamental para representar os actos e actividades de uma 

organização. 

De entre as diversas metodologias utilizadas destacam-se, actualmente, os Modelo de 

Notação de Processos de Negócio (BPMN - Business Process Modeling Notation) e a 

Linguagem de Modelação Visual (UML - Unified Modelling Language) que têm vindo a 

tender para uma uniformização dos respectivos diagramas, devido aos esforços da 

OMG104 (Object Management Group) para uniformizar os diagramas UML 2.0 e 

BPMN. 

                                                
104 The Object Management Group (OMG) [Em linha]. [Consult. 20 Jul. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.omg.org> 
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O UML tem um âmbito mais alargado e constitui uma norma de facto da indústria 

informática por representar as múltiplas visões de um sistema orientado por objectos. 

Este modelo, integrando vários diagramas de forma consistente para as fases de análise, 

desenho e implementação, responde às exigências da engenharia de programação 

orientada por objectos e componentes, que tem como paradigma a reutilização de 

componentes tecnológicos, já desenvolvidos, de forma a criar novas aplicações partindo 

da combinação dos objectos disponíveis. 

Para o caso do levantamento de processos existem dois diagramas UML com particular 

utilidade: os casos de uso e os diagramas de actividade. 

Os casos de uso incluem os actores, cenários e descrições e destinam-se a representar e 

especificar os requisitos funcionais de um sistema focado apenas naquilo que este deve 

fazer. 

Os diagramas de actividades descrevem processos, actividades e transições sendo muito 

úteis para representar como as operações devem ser implementadas. 

Na Gestão Documental, o UML poderá constituir uma linguagem pictórica de 

excelência, facilitando o diálogo com os produtores de documentos de arquivo quando 

se trata de representar as actividades e acções realizadas. Apresenta-se, como exemplo, 

um caso de uso genérico para as funções essenciais da Gestão Documental. 

Criar

Capturar

Aceder

Utilizador
Técnico

Administrativo

Gestão Documental 

Figura 2.17 – Modelo UML



2.3 O caso dos Municípios Portugueses 

A abordagem teórica sobre a Gestão Documental, teve como preocupação combinar os 

conceitos fundamentados por duas diferentes visões:

� da Ciência Arquivística, o objecto central de toda a problemática, com relevo 

para os documentos de arquivo; 

� dos Sistemas de Informação, porque existindo cada vez mais documentos em 

suporte digital a sua captura, registo e acesso só é possível por meio do recurso 

às tecnologias da informação. 

Mas só através da avaliação da realidade, com base em organizações que utilizam 

Sistemas de Gestão Documental, será possível obter indicadores fiáveis sobre as boas 

práticas e o grau de maturidade atingido, tanto do ponto de vista da Ciência Arquivística 

como dos Sistemas de Informação. Não sendo viável um levantamento exaustivo de 

todas as empresas e órgãos da administração pública, optou-se por identificar, de entre o 

universo possível, um grupo homogéneo com práticas semelhantes que pudessem 

constituir uma referência significativa. 

Por razões de metodologia estatística e de facilidade de obtenção de dados, a escolha 

recaiu sobre o conjunto dos 308 Municípios Portugueses espalhados por todo o 

território nacional. Teve-se em particular consideração o lançamento, em 1998, do 

Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais (PARAM) destinado à 

implementação de programas de gestão dos respectivos sistemas de arquivo, renovação 

das infra-estruturas de arquivo já existentes e construção de novas instalações. Do ponto 

de vista funcional, o objectivo último do PARAM foi a criação de condições para a 

existência de uma Rede de Arquivos Municipais que, por sua vez, viesse a fazer parte 

da Rede Nacional de Arquivos. 

O dinamismo dos eleitos do poder local e as medidas de política de arquivos, 

decorrentes do PARAM, faz que estes constituam uma realidade muito própria e um 
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interessante estudo de caso, recentemente avaliado através de um trabalho da autoria de 

Cecília Henriques105. 

2.3.1 Metodologia e caracterização da amostra 

Para o levantamento da situação actual foi elaborado um inquérito destinado a obter 

informação sobre todo o ciclo de vida documental, composto por 40 questões 

subdivididas da seguinte forma: 

� Caracterização da organização – identificação da organização relativamente ao 

número de munícipes, colaboradores, estrutura das unidades de arquivo, volume 

de documentos recebidos e expedidos e forma de funcionamento dos arquivos 

correntes. Utilização de documentos electrónicos e do correio electrónico bem 

como sobre as aplicações informáticas de Gestão Documental. 

� Avaliação dos fundos documentais – plano de classificação, frequência das 

avaliações e dimensão dos arquivos intermédio e definitivo; 

� Perfil de competências – importância do papel dos técnicos de arquivo e da sua 

participação em projectos de Gestão Documental. 

O equilíbrio entre a necessária simplificação do questionário, para não sobrecarregar o 

seu preenchimento, e a exaustividade do levantamento pretendido poderia ser um factor 

importante quanto ao êxito na obtenção de respostas. Por tal motivo, foi dada grande 

atenção a este aspecto e à determinação da dimensão da amostra, essencial neste caso 

em que o número total irá influenciar a qualidade e precisão dos resultados. 

A teoria da amostragem tem por objectivo conseguir obter conclusões sobre uma dada 

população usando para o efeito apenas parte dela, denominada amostra. O estudo de 

uma população não obriga a que seja realizado um trabalho de recolha exaustiva de 

                                                
105HENRIQUES, Cecília - PARAM, Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais: Relatório de 
Avaliação[Em linha]. Lisboa: Direcção-Geral de Arquivos, 2008. [Consult. 30 Ago. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.iantt.pt/downloads/PARAM_Relatorio%20de%20Avaliacao_2008.pdf> 
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dados por ser possível retirar as conclusões com base numa parte dessa população, 

desde que haja grande cuidado para que a amostra seja significativa e representativa106. 

Os processos de amostragem podem classificar-se, genericamente, em três tipos: 

amostragem casual, amostragem dirigida e amostragem mista. 

No amostragem casual ou aleatória, que nos interessa para o caso em presença, podem 

usar-se dois métodos – da lotaria, em que se atribui a cada elemento um número que 

depois é sorteado e dos números aleatórios, em que os elementos são escolhidos de 

entre toda a população, com base numa tabela de números aleatórios que actualmente é 

gerada por computador. 

O recurso às técnicas de amostragem oferece a possibilidade de conseguir informação 

sobre populações de grande dimensão sem ter de se recolher exaustivamente todos os 

dados, o que permite reduzir os custos e tempo de recolha, aumentando a precisão dos 

resultados. Para este inquérito era necessário perceber quais as técnicas possíveis de 

utilizar para não condicionar  a escolha dos elementos da amostra e, por consequência, a 

população a estudar. 

Uma hipótese inicial, foi a escolha de um conjunto de entidades mais representativas, 

seleccionadas a partir da lista das 500 maiores empresas, das Direcções Gerais da 

Administração Central e dos Municípios Portugueses. Não existindo um conhecimento 

preciso desta realidade e das práticas usadas, seria pouco provável que se conseguissem 

resultados úteis para o estudo, até pelo enviesamento de resultados que poderia ocorrer 

dada a excessiva intervenção humana na elaboração das listas de selecção. 

Com o objectivo de minimizar esta dificuldade decidiu-se então optar por um grupo 

homogéneo e controlado, mesmo que de menor dimensão. A escolha dos elementos da 

amostra podia ser realizada mais facilmente respeitando os princípios da aleatoriedade. 

                                                
106

Sobre esta questão tão importante Mendenhal sintetiza o problema da amostragem com a seguinte frase: «Se a 
dimensão da amostra é demasiado grande, desperdiça-se tempo e talento; se a dimensão da amostra é demasiado 
pequena, desperdiça-se tempo e talento».  
OTT, Lyman; MENDANHALL William; LARSON, Richard F. - Statistics: A Tool for the Social Sciences. 2ª ed. 
Boston: Duxbury Press,1983. p. 226.
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De entre os vários autores que se dedicaram ao estudo da amostragem optamos pelos 

textos de Chocran107 por ser uma referência usada em muitos trabalhos. As fórmulas 

utilizadas tinham em vista dois factores principais – o erro que se está disposto a aceitar 

para o estudo, denominado margem de erro, e o nível de risco que queremos admitir 

para que a verdadeira margem de erro não exceda aquela que foi aceite, denominada 

margem ou nível de confiança. O nível de confiança usualmente aceite em estudos 

sociais é de 95% e a margem de erro de 5%. 

Para a aplicação destas fórmulas é necessário relembrar alguns conceitos simples, mas 

fundamentais, da inferência estatística. A característica numérica da população que 

pretendemos estudar, é denominada de parâmetro e a característica numérica da 

amostra (conjunto de elementos representativos de uma população) é denominada de 

estatística. O que se pretende é estimar o parâmetro a partir de uma função que só 

dependa do valor da amostra. 

A forma como se comportam as estimativas, em relação ao parâmetro da população em 

estudo, é explicada pela distribuição de amostragem do estimador que, como já se 

referiu, é função dos elementos da amostra.  

Através da estimação de parâmetros podem-se obter as formulas que permitem 

determinar a dimensão de uma amostra. Os dois casos mais importantes são o da 

estimação do valor médio (ou média populacional) que recorre à média amostral e a 

estimação da proporção (populacional) que usa a proporção amostral. 

Uma contribuição importante para o estabelecimento das formulas usadas é o teorema 

do limite central cuja definição aqui transcrevemos, pela sua importância para a 

estatística, «qualquer que seja a distribuição de uma variável e fazendo várias amostras 

com o mesmo tamanho, a distribuição das médias destas amostras tende para uma 

distribuição normal com média igual á média da população e com desvio padrão igual 

ao da população a dividir pela raiz quadrada do tamanho das amostras». 

                                                
107 COCHRAN, W. G. - Sampling techniques. 3ª ed. New York: John Wiley & Sons, 1977. 
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A que correspondem as seguintes expressões matemáticas: 

XX µ=

s
n

σ
=

De salientar que estas propriedades só se verificam quando a média da amostra for uma 

soma ponderada de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. 

Como pretendemos estudar uma população, inferindo dos resultados das respostas ao 

inquérito que é composto por uma maioria de questões alternativas, iremos aplicar a 

fórmula da estimação da proporção por estarmos perante um caso de presença ou 

ausência de uma determinada propriedade, em cada elemento dessa população. 

Admitindo que essa propriedade se verifica com uma probabilidade p (normalmente 

desconhecida), teremos a probabilidade (1-p) para o caso de a propriedade não se 

verificar, o que permite simplificar os cálculos a efectuar.  

Relembrando que a distribuição da amostra é aproximadamente normal quando a sua 

dimensão é suficientemente grande teremos, para o desvio padrão: 

e para a margem de erro: 

em que Z é o valor normalizado para o intervalo de confiança pretendido, que toma o 

valor de 1,96 quando se pretende uma margem de erro de 95%, e n a dimensão da 

amostra. 

Quando o valor da probabilidade p é desconhecido, deve escolher-se aquele que 

(1 )
X

p p

n
σ

−
=

(1 )p p
e Z

n

−
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implique a margem de erro mais desfavorável para nos garantir ser este o pior resultado 

possível. Tal valor é igual a 0,5, conforme se mostra no gráfico seguinte, e ocorre para o 

máximo da função p  (1-p). 

Figura 2.18 – Gráfico da função p (1-p) 

Para o cálculo da dimensão da amostra é ainda importante considerar qual a dimensão 

da população, pois caso esta tenha um valor finito pode ser aplicado um factor de 

correcção, para o cálculo da margem de erro, passando a formula a ter a seguinte 

expressão: 

(1 )

1

p p N n
e Z

n N

− −
=

−

onde N representa o tamanho da população para o qual pretendemos calcular a 

dimensão da amostra.  

Estando identificados os pressupostos estatísticos necessários para a escolha da amostra 

da população, interessava decidir sobre as entidades a serem abrangidas pelo inquérito. 

Sendo desejável conseguir o maior número de casos possível, para uma avaliação 

exaustiva, não se podia correr o risco de nos dispersarmos pelo que um conjunto de 

menor dimensão, mas homogéneo, nos oferecia a garantia de resultados com maior 

precisão e fiabilidade. Por outro lado, seleccionando uma população de dimensão finita 

a aplicação do factor de correcção daria lugar uma amostra mais reduzida. 
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A evolução que ocorreu nos últimos anos, por força do Programa de Apoio à Rede de 

Arquivos Municipais e do crescente número de recursos humanos especializados, ao 

nível intermédio e superior, levou à decisão de dirigir o inquérito para os Municípios 

Portugueses. É irreversível a afirmação institucional dos Arquivos Municipais, mesmo 

apesar de alguns constrangimentos e das dificuldades que atravessam, sendo hoje 

unidades administrativas e culturais com grande intervenção na estruturação dos órgãos 

autárquicos. 

Para o conjunto dos 308 Municípios e sendo aceite uma margem de erro de 5% e um 

nível de confiança de 95%, será necessário obter 171 respostas. Este valor, pode ser 

obtido através das fórmulas apresentadas ou, directamente, na Internet a partir de 

páginas disponíveis sobre o cálculo da dimensão de amostras.108. 

A dimensão indicada para a amostra necessária, corresponde a cerca de 56% do total da 

população o que implica uma taxa de sucesso muito elevada, tendo em conta a 

dificuldade de adesão a este tipo de inquéritos. Logo, a única decisão possível era o 

envio do inquérito para todos os Municípios, na esperança de conseguir contar com a 

melhor boa vontade dos responsaveis autárquicos. 

O sucesso pretendido estava também dependente da forma de envio do questionário – 

por envelope, em correio normal, ou como anexo em correio electrónico e do 

destinatário a quem fosse remetido. Sendo a terminologia da Gestão Documental 

percebida de forma diferente, consoante o interlocutor, pareceu-nos ser mais adequado 

dirigir o inquérito à gestão de topo de cada Município para verificar da sua sensibilidade 

sobre este assunto e a forma de encaminhamento interno. 

A carta que acompanhou o inquérito foi enviada, por correio normal em envelope 

fechado, em nome pessoal do Presidente de cada Município, com uma explicação do 

                                                
108 Podem encontra-se vários sítios com formulários para o calculo da dimensão de amostras. 
Sample Size Calculator [Em linha]. [Consult. 1 Jun. 2008]. Disponivel em WWW 
<URL:http://www.surveysystem.com/sscalc.htm>  
Survey Random Sample Calculator [Em linha]. [Consult. 1 Jun. 2008]. Disponivel em WWW 
<URL:http://www.custominsight.com/articles/random-sample-calculator.asp>  
Raosoft: Sample size calculator [Em linha]. [Consult. 1 Jun. 2008]. Disponivel em WWW 
<URL:http://www.raosoft.com/samplesize.html> 
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que era pretendido e uma cláusula de garantia de confidencialidade sobre os dados 

obtidos, conforme consta do anexo I. 

O inquérito, antes de ser enviado, foi validado junto de vários técnicos e responsáveis 

por unidades administrativas e de arquivo que se dispuseram a preencher o mesmo, para 

encontrar eventuais discrepâncias ou lacunas. 

Expedido em 7 e 8 de Março de 2008 as respostas começaram a ser recebidas pouco 

depois tendo atingido o valor máximo durante o mês de Abril. O controlo feito sobre o 

andamento das respostas levou-nos a fazer uma insistência, por correio electrónico, em 

meados de Maio para os Municípios em falta, do que resultou a recepção de mais 

algumas respostas e o pedido do reenvio do inquérito em suporte digital por cerca de 10 

Municípios que informaram não o ter recebido ou não ter encontrado o registo de 

entrada. 

Admite-se a ocorrência de eventual extravio por parte dos CTT ou falha no registo e 

encaminhamento interno da correspondência mas que não são significativos para este 

caso. A última resposta foi recebida em 30 de Agosto de 2008, tendo atingido um total 

de 149. 

Conforme se apresenta no gráfico seguinte, para um intervalo de confiança fixado em 

95%, a margem de erro irá variar em função do número de respostas obtidas, segundo 

os limites indicados. O total de 149 respostas, equivalente a uma taxa de sucesso de 

48%, corresponde a uma amostra com a margem de erro de 5,8% num intervalo de 

confiança de 95%. 
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Dimensão da amostra para um intervalo de confiança 
de 95% e uma população finita de 308 elementos

0

50

100

150

200

250

300

350

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Margem de erro

Figura 2.19 – Margem de erro para diferentes dimensões da amostra 

Refira-se, que este valor tem uma distribuição bastante homogénea em termos de 

dimensão dos Municípios (medido pelo número de habitantes), que foram segmentados 

em autarquias até 20.000 habitantes, de 20.000 a 100.000 habitantes e mais que 100.000 

habitantes. Para cada segmento, obteve-se respectivamente 43%, 54% e 67% de 

respostas, conforme consta da figura seguinte. 

Distribuição do total de respostas

51%

38%

11%

43%

54%

67%
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50%
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<20 20 a 100 >100
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Total relativo

Figura 2.20 – Distribuição de respostas segundo a dimensão do Município 
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Apesar da participação equilibrada dos Municípios há algum relevo para os que têm 

maior número de habitantes, o que neste caso se torna significativo por, em principio, 

corresponder aqueles que estarão numa situação indiciadora de um estádio mais 

avançado, tanto em recursos humanos como em meios tecnológicos. No entanto, em 

termos totais, apenas representam 11% de respostas recebidas pelo que terão uma 

influência relativa. A sua contribuição ponderada para o total de respostas recebidas foi 

assim de 44% para os Municípios com menos de 20.000 habitantes, 41 % entre 20.000 e 

100.000 habitantes e 15% para aqueles com mais de 100.000 habitantes. 

A distribuição geográfica das respostas recebidas, foi de 

28  nos Distritos de Lisboa, Leiria, 

Setúbal e Santarém; 

26  nos Distritos de Viseu, Coimbra 

e Aveiro e Norte de Leiria; 

26 nos Distritos de Viana do 

Castelo, Braga e Porto; 

10 nos Distritos de Vila Real e 

Bragança; 

16 nos Distritos de Castelo Branco 

e Guarda, Niza e Gavião; 

20 nos Distritos de Beja, Évora e 

Portalegre (excepto Alcácer do 

Sal, Grândola, Santiago do 

Cacém e Sines); 

9 nos Distritos do Algarve; 

14 nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. 

a que corresponde uma distribuição percentual apresentada no mapa  junto. 
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O preenchimento dos inquéritos, por técnicos com diferentes especialidades, poderá ter 

levado a que alguns resultados, particularmente os de índole qualitativa, sejam 

influenciados pela experiência e preferências pessoais. 

Área funcional responsavel pelas respostas

42%

40%

3%

15%

Arquivo

Administrativo

Vereação

Sem indicação

Figura 2.21 – Área funcional de quem preencheu os inquéritos 

 O gráfico 2.21 apresenta a distribuição das respostas, por área funcional de quem as 

preencheu, e do qual se constata a predominância dos técnicos de arquivo. Não foi 

possível identificar cerca de 15% dos que responderam, existindo ainda 3% de respostas 

elaboradas por técnicos directamente dependentes da Vereação. 
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2.3.2 Resultados do inquérito 

A apreciação global sobre as respostas fornece, desde logo, uma primeira constatação 

sobre a indisponibilidade de informação quantitativa, em particular a relativa ao 

movimento do expediente e à dimensão dos fundos existentes nos arquivos intermédio e 

definitivo. 

Conforme se mostra no quadro seguinte, os Municípios com mais habitantes dispõem de 

indicadores sobre o número anual de documentos recebidos e expedidos (90% e 86%) 

enquanto os Municípios de menor dimensão apenas responderam em 65% dos casos. 

Mas já no que respeita aos arquivos intermédio e definitivo todos apresentam valores 

muito baixos (entre 9% e 40%). De notar que para isto pode contribuir o facto de 91% 

dos Municípios nunca ter realizado quaisquer eliminações, ou apenas feito 

ocasionalmente, explicando em parte a falta de sensibilidade sobre a dimensão das 

massas documentais. 

Nº de 

habitantes
Arquivo 
corrente 

Arquivo 
intermédio 

Arquivo 
Definitivo 

<20.000 65% 9% 30% 

20.00 a 
100.000 

90% 22% 32% 

>100.000 86% 24% 40% 

Quadro 2.22 – Respostas com informação quantitativa

Os meios humanos afectos à Gestão Documental que foram referidos distribuem-se por 

técnicos superiores (26%), técnicos superiores de arquivo (36%) e técnicos 

profissionais/assistentes administrativos (83%). Não foi possível apurar o número 

médio dos técnicos distribuídos pelo arquivo corrente, intermédio e definitivo por se 

verificarem, em muitos casos, a simultaneidade de tarefas no arquivo intermédio e 

definitivo. 
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As funções de registo e classificação têm vindo a ser descentralizadas pelas unidades 

orgânicas, pelo que o número de pessoas indicadas incluía em muitos casos as que se 

encontram a realizar em simultâneo outras tarefas de apoio administrativo geral, pelo 

que era difícil separar as várias situações. 

O enquadramento orgânico funcional é no entanto muito significativo pois a área 

administrativa, na maioria dos casos, prevalece como aquela onde se mais se integram 

as unidades de expediente e arquivo. A área cultural tem alguma predominância quanto 

ao arquivo definitivo e verificam-se ainda situações onde a relação hierárquica está 

directamente dependente do Presidente /Vereador, certamente por razões conjunturais 

que não são significativas. 

A mais forte tendência é, pois, um enquadramento de todo o ciclo documental pela área 

administrativa com algumas excepções para os arquivos definitivos, dependentes da 

área cultural. 

Corre
nte

In
ter

med
io

Def
ini

tiv
o

Área cultural

Presidente / Vereador

Área administrativa

26%

19%

17%

7%

4%

5%

5%

6%
11%

Dependência orgânico-funcional 

Figura 2.23 – Dependência orgânico-funcional 
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Uma apreciação detalhada das tarefas de expediente, em particular a entrada, arquivo 

corrente e saída mostra que estas estão maioritariamente centralizadas conforme se 

apresenta no gráfico seguinte. Só o arquivo corrente vem sendo descentralizado, por 

cada unidade orgânica, não obstante serem mantidos duplicados no copiador geral. De 

assinalar que as cópias dos documentos expedidos são arquivadas na unidade orgânica 

em 45% dos casos, no copiador geral em 49% e apenas 6% se encontra em suporte 

digital. 

Isto pode ser explicado devido ao recurso a uma circulação de documentos muito 

dependente da distribuição manual (53% dos casos), verificando-se já o aparecimento 

de alternativas como o correio electrónico, para envio de documentos em anexo (29% 

dos casos), e sistemas de workflow (18% dos casos).

Tarefas de expediente e arquivo 
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20%

40%

60%

80%

100%

Recepçã
o(E

ntra
da)
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eg. e Class

.)

Arquivo
corre

nte

Exp. (R
eg. e Class

.)

Expediçã
o(s

aída)

Descentralizadas

Centralizadas

Figura 2.24 – Centralização/descentralização do expediente e arquivo 

Seria interessante perceber o impacto da circulação manual na produtividade dos 

serviços, em autarquias com grande dispersão de edifícios, para avaliar das vantagens 

que podem advir do recurso à desmaterialização dos documentos. Essa dispersão de 

serviços pode melhor ser compreendida através do quadro seguinte que nos fornece o 

número médio de edifícios onde estão instalados os serviços. 
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Nº médio de edifícios 
1 26% 

2 26% 

3 16% 

4 ou mais 32% 

Quadro 2.25 – Dispersão de serviços Municipais 

Entre os Municípios que enviaram respostas constata-se já uma grande preocupação 

com o registo e classificação dos documentos produzidos internamente, para além do 

expediente administrativo, como se pode verificar pelas percentagens indicadas. 

Conforme seria natural as áreas de Obras, Contabilidade e Finanças e Recursos 

Humanos são as que atingem valores mais significativos. De salientar que, apesar desta 

preocupação, em 27% dos casos não é utilizado qualquer plano de classificação. 

Registo de documentos internos

22%

71%

67%

54%

49%

30%

75%Obras

Qualidade

Informática

Juridico

Contabilidade e Finanças

Recursos Humanos

Outras

Figura 2.26 – Registo de documentos por área funcional 

Os documentos electrónicos têm crescido, por força da banalização das tecnologias de 

informação e do recurso intensivo ao correio electrónico, sem que contundo se constate 

uma preocupação com a sua integração no ciclo documental, de modo a proteger cada 

organização quanto aos aspectos de evidência e do conhecimento.  
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Foi por isso intenção deste inquérito avaliar a situação relativa aos documentos de 

arquivo electrónicos. 

Apesar de, no caso do correio electrónico, em 20% dos casos ainda persistir uma total 

liberdade quanto aos seu destino, 29% já referem ser feito o registo das mensagens 

trocadas mas apenas 8% dispõe de um sistema de arquivo automático do correio 

electrónico. 

Já no que respeita aos documentos digitais produzidos pelos utilizadores, constata-se 

que 37% regista os documentos numa aplicação documental e 18% têm liberdade para 

dar o destino que entenderem. 

A forma de salvaguarda do correio electrónico e dos documentos digitais, no contexto 

da utilização atrás descrita, foi também avaliada obtendo-se os resultados apresentados 

nas figuras 2.27 e 2.28. 

Arquivo do correio electrónico

11%

7%

8%

54%

20%
Servidor de Rede

Disco local

Na aplicação de
correio
Papel (arquivo do
serviço)
Papel (arquivo
pessoal)

Figura 2.27 – Arquivo de correio electrónico 

A prática do recurso à impressão em papel pode justificar o elevado valor de 73% (53% 

+ 20%) no caso do correio electrónico apesar de, ao nível dos documentos electrónicos, 

este descer para 51% (37% +14%). De salientar a discrepância na preocupação da 
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segurança física do correio e dos documentos electrónicos, quando é referido 

respectivamente o uso do Servidor de Rede (13% e 23%) e do disco local (5% e 26%). 

Arquivo de documentos electrónicos

23%

26%

37%
14% Servidor de Rede

Disco local

Papel (arquivo do
serviço)

Papel (arquivo
pessoal)

Figura 2.28 – Arquivo de documentos electrónicos 

As realidades decorrentes das políticas de gestão definidas por cada Município são 

mostradas no gráfico seguinte, onde 38% ainda se mantém com orientações avulsas e só 

um reduzido número assinala a existência de um Manual de Procedimentos ou Manual 

de Qualidade. 

Estabelecimento da Política Documental

39%

21%

19%

22%

13%

Orientações avulsas

Proposta unidades produtoras

Análise dos circuitos 

Manual procedimentos

Manual de qualidade

Figura 2.29 – Estabelecimento da Política Documental 
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O acesso fácil e imediato é o factor mais valorizado numa Política Documental 

enquanto a optimização dos depósitos, o valor probatório dos activos e a prevenção de 

fraudes não parece merecer tanta importância. 

Impacto da politica documental

Desenvolvimento eficiente

Valor probatório dos activos

Prevenção de fraudes

Integridade documental

Fiabilidade da informaçãoApoio  a auditorias

Acesso fácil e imediato

Optimização de depósitos

Memória da organização

Figura 2.30 – Impacto da política documental 

As funcionalidades mais utilizadas, nas aplicações de Gestão Documental existentes, 

estão representadas no gráfico seguinte. 

Funcionalidades das aplicações

Digitalização

Registo correspondência

Registo doc. electrónicos

Classificação

WorkflowSeguimento despachos

Avaliação automática

Gestão depósitos

Descrição ISAD(G)

Figura 2.31 – Funcionalidades das aplicações de Gestão Documental 
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As aplicações de Gestão Documental, cujas funcionalidades foram indicadas, são 

fornecidas por empresas informáticas com produtos proprietários e indicadas na figura 

seguinte. Verifica-se um predomínio da aplicação da AIRC a que não será alheio o facto 

de ser o fornecedor da maioria dos Sistemas de Informação das autarquias pelo que esta 

surge como um complemento natural. Não foram indicados os fornecedores com uma 

implementação no mercado inferior a 4% que, no total, correspondem a cerca de 15%. 

Distribuição por fornecedor

21%

47%

9%

15%

8%

MEDIDATA

AIRC

ANO

OUTROS

INTERNO

Figura 2.32 – Segmentação do mercado 

As aplicações de Gestão Documental funcionam nos sistemas operativos e bases de 

dados indicados nas figuras seguintes. 

Figura 2.33 – Sistemas operativos e bases de dados de Gestão Documental 

Sistema operativo
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16%
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INFORMIX
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A situação existente, relativa ao uso das aplicações de Gestão Documental, deve ser 

avaliada face às expectativas dos técnicos sobre a necessidade de evolução para outras 

tecnologias e a actualização das normas e recomendações, em especial sobre o modelo 

de requisitos dos documentos de arquivo electrónicos e a preservação digital. 

Foram por isso incluídas questões relativas à sua adequação e grau de satisfação. 

Conforme se pode confirmar pelos valores obtidos a maioria das respostas vem dar 

preferência a uma continuidade das soluções já instaladas (51%), através da 

actualização das funcionalidades existentes apesar de, no caso de uma opção por outra 

aplicação, se verificar a preferência por programas proprietários (22%) em vez do 

software livre (15%). De salientar que ainda existem alguns Municípios (12%) que 

admitem ter capacidade interna para desenvolvimento de Sistemas de Gestão 

Documental. 

Estes resultados, combinados com as previsões sobre uma eventual mudança, dão uma 

imagem algo conservadora das opções dos Municípios pois em 54% dos casos não está 

prevista uma nova aplicação (em consonância com a preferência em apenas actualizar as 

aplicações existentes) não obstante, aqueles que prevêem adquirir uma nova aplicação, 

o preverem fazer no curto prazo (1 a 3 anos).  

Figura 2.34 – Funcionalidades das aplicações de Gestão Documental 

Previsão de nova aplicação

41%
5%

54%

1 a 3 anos 3 a 5 anos Não está previsto

Preferência de solução integrada

22%

15%
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51%

Aplicação proprietária Aplicação FLOSS

Desenvolvimento interno Actualização do existente
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A caracterização da organização e dos recursos afectos pelos Municípios Portugueses à 

cadeia documental tem grande impacto na forma como se realiza a avaliação 

documental em que o plano de classificação é a estrutura fundamental. Foi nossa 

intenção proceder ao levantamento das possíveis fragilidades e condicionantes que 

podem dar origem a perdas irreparáveis de massas documentais, por falta de uma 

política coerente e continuada. 

O plano de classificação, coluna vertebral do sistema de arquivo, foi um outro aspecto 

que tivemos em consideração pretendendo saber qual a sua estrutura e actualidade. De 

entre os que responderam (34%) e indicaram a data do plano de classificação em vigor 

verifica-se que 42% foram publicados entre 2007-2008, 46% entre 2000 e 2006 e 12% 

antes de 2000. Saliente-se o facto de 27% das respostas indicarem não ser utilizado 

qualquer plano de classificação. 

Constata-se ainda um reduzido volume de eliminações, feitas com base nas Portarias 

503/86 (27%) e 412/01 (46%), eventual sinal da falta de sensibilidade que tem havido 

na gestão dos arquivos intermédios, conforme se verifica das razões aduzidas quanto 

aos motivos para não realização de eliminações anuais ou periódicas e às condicionantes 

da eficiência da avaliação. De salientar que a avaliação foi maioritariamente dirigida 

para documentos em suporte papel (80%) sendo marginais os valores relativos ao 

correio electrónico (3%), documentos electrónicos (4%) e ficheiros informáticos (3%). 

Isto acontece, não obstante os órgãos de arquivo intervirem em 60% dos casos na 

aplicação dos prazos de conservação que também é, por vezes, da responsabilidade das 

unidades produtoras (19%) ou do serviço de expediente (21%). 

Apresentam-se nos gráficos seguintes os valores apurados relativamente a estas 

constatações. 
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Plano de Classificação

5%

10%

52%
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Outro
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Figura 2.35 – Plano de classificação adoptado 

Periodicidade de eliminação

8%

10%

46%

34%
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Periódicas
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Nunca

Figura 2.36 – Periodicidade de eliminação 

Causas da falta de avaliação

25%

34%

3%

0%

21%

Aguarda novas instalações

Falta de técnicos de arquivo

Desconhecimento portarias

Custos elevados

Decisão manter documentação

Figura 2.37 – Causas da falta de avaliação
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Condicionantes da avaliação

27%

17%

28%

34%

34%

38%

Falta de classif icação

Dificuldade de reconstituição

Dispersão de depósitos

Tabela de selecção desadequada

Falta de mão-de-obra especializada

Escassez de recursos

Figura 2.38 – Condicionantes da falta de avaliação documental 

A parte final do inquérito tenta compreender a cultura organizacional e a influência dos 

vários actores quanto à política documental, tendo em vista futuras implementações. 

No caso da implementação de um Sistema de Gestão Documental foi maioritariamente 

assinalada a importância de privilegiar o recurso a equipas internas (60%) 

eventualmente assessorada por um consultor externo (15%) quando se trata de 

identificar os circuitos de informação e estabelecer os respectivos workflows, não sendo 

significativa a opção por consultoria externa (4%).  

Verifica-se que as políticas e procedimentos são mais fortemente influenciadas pelas 

Áreas Jurídica, Administrativa, Informática e de Arquivo coincidindo com as três 

últimas a preferência sobre o perfil mais adequado para a coordenação de um projecto 

de Gestão Documental, em que vem muito destacado o Arquivo. Tendo-se constatado 

que na maioria das estruturas, o expediente e arquivo dependem da Área Administrativa 

não foi possível confirmar se a preferência aqui destacada estará influenciada pela 

sensibilidade de quem preencheu o inquérito. 
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Influência nas políticas e procedimentos

Informática

Financeira

Administrativa

Recursos Humanos

Arquivo
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Outra

Engenharia

Figura 2.39 – Influência nas políticas e procedimentos 
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Assessoria da
Vereação

Engenharia

Figura 2.40 – Perfil de coordenação de projecto 

Tendo em consideração a importância das competências, para a implementação futura 

de novos Sistemas de Gestão Documental, tentamos avaliar de entre um conjunto de 

disciplinas que foram apresentadas, aquelas para as quais é dada maior prioridade. Do 

gráfico da figura seguinte constata-se que existe um grande equilíbrio, com um relativo 

destaque para a Gestão de Arquivos o que de novo se coloca a possível influência nos 

resultados face à sensibilidade de quem preencheu o inquérito. 
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Competências necessárias

Sistemas de Informação

Organização e Gestão

Desenho de Processos

Formação

Gestão Arquivos

Gestão da Qualidade

Bases de Dados

Tecnologias de
Informação

Figura 2.41 – Competências necessárias num projecto de Gestão Documental 

Como conclusão ao estudo deste inquérito, foram aproveitados alguns dos indicadores 

obtidos e feita uma ponderação final destinada a testar o modelo das fases de 

crescimento da Gestão Documental, proposto no capítulo 2.2 -Sistema de Informação, 

posicionando os Municípios Portugueses, conforme se mostra na figura seguinte. De 

salientar que é uma aproximação experimental dependente de elementos que não foram 

concebidos especificamente para este efeito o que deve ser tido em consideração. Os 

elementos do inquérito, que foram valorados, são os seguintes: 

Estratégia - planeamento e afectação dos recursos disponíveis com vista a atingir 

objectivos, dando-se especial destaque às políticas de gestão de documentos incluindo a 

existência de um plano de classificação; 

Estrutura – caracterização da estrutura e organização, avaliando-se a existência de 

unidades de expediente e arquivo e sua dependência hierárquica, a descentralização de 

tarefas e âmbito de actuação, as políticas de gestão e nível de responsabilidade quanto à 

aplicação dos prazos de conservação; 
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Sistemas – meios tecnológicos e aplicações em uso, considerando-se os módulos 

aplicacionais em funcionamento e outras actividades realizadas com recurso a 

programas específicos; 

Recursos – descrição dos recursos humanos dedicados ao expediente e arquivo, tendo-se 

em consideração o nível e formação dos técnicos afectos às tarefas englobadas no 

circuito documental e a potencialidade do recurso a consultores externos; 

Estilo – comportamento percebido das unidades dedicadas a gestão do expediente e 

arquivo, tentando-se inferir das opções seleccionadas que nos indiciem as escolhas 

tecnológicas, a implementação de politicas e a avaliação documental; 

Competências – capacidades distintivas dos recursos existentes, destacadas pela 

integração dos sistemas de informação, existência e actualidade do plano de 

classificação bem como a disponibilidade para mudanças futuras. 

Valores – os princípios mais significativos que orientam a organização e correspondem 

à sua cultura, escolhendo-se a preocupação com a qualidade, a opção por programas 

livres e algumas das politicas de gestão adoptadas.

Fases de maturidade na Gestão Documental dos Muncipios 
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Figura 2.42 – Maturidade da Gestão Documental nos Municípios Portugueses 
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3  O software livre na Gestão Documental 

3.1  O software livre 

Longe vão os tempos de 1985 quando Richard Stallman, inventor do original e muito 

imitado editor EMACS, a trabalhar no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT 

enviou por correio electrónico uma mensagem solicitando apoio ao seu projecto de 

escrever um sistema completo compatível com o Unix chamado GNU (GNU não é 

Unix), a ser fornecido gratuitamente para que todos o possam utilizar. 

A sua principal mensagem109 está resumida nas seguintes frases: 

Eu considero que a regra de ouro obriga, se gosto de um programa, a compartilhá-lo com 

outras pessoas como eu. Eu não posso, com a consciência limpa, assinar um contrato de 

não divulgação de informações ou um contrato de licença de software. Para que possa 

continuar a usar computadores sem violar os meus princípios, eu decidi juntar uma 

quantidade suficiente de software livre, de modo a continuar sem utilizar outros 

programas que não sejam livres.

Estávamos perante o nascimento de um movimento que, passados 20 anos, desafia o 

grande monopólio da Microsoft podendo constituir a terceira vaga de mudança no 

domínio das tecnologias da informação. 

As dúvidas que se colocam para o utilizador final, sem grandes conhecimentos técnicos 

e que usa computadores para facilitar a sua actividade profissional, particular ou 

recreativa, podem ser diversas. Quem está por detrás deste produto? Quem são os 

utilizadores e que experiência já existe? Como posso partilhar os dados? Onde posso 
                                                
109 GNU Operating System [Em linha]. [Consult.15 Maio 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html> 
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aprender a utilizar os programas? Quais as garantias de resolução de eventuais 

problemas? 

Afinal, o que é oferecido é bom, desinteressado, ou tem dependências? 

Para responder a algumas destas questões deve-se, antes de mais, entender o conceito 

que iremos ao longo do texto referir por software livre e o seu impacto na sociedade, 

destacando os princípios orientadores fundamentais110. 

� Liberdade para utilizar o programa; 

� Liberdade para estudar como funciona e adaptar às necessidades próprias; 

� Liberdade para redistribuir as cópias e assim ajudar outros; 

� Liberdade para introduzir melhorias, desde que as disponibilize aos outros, 

para todos beneficiarem. 

O termo programa fonte (Open Source), também associado ao software livre, vem 

salientar uma das mais importantes características - a disponibilidade simultânea dos 

programas e do respectivo código de programação, possibilitando introduzir alterações 

para adicionar novas funcionalidades. 

O sistema operativo LINUX, conjunto de programas necessários para o funcionamento 

dos equipamentos servidores ou estações de trabalho, foi crucial para a popularidade 

deste movimento e por isso mesmo confundido de imediato com o software livre. 

Respeitando aqueles princípios veio modificar radicalmente o mercado dos servidores e 

dos computadores pessoais, até então condicionados pelo monopólio do Windows da 

Microsoft que vinha sempre instalado de origem, implicando uma aquisição obrigatória 

sem deixar qualquer opção de escolha. 

Mas também com o sistema operativo Windows podem ser utilizadas aplicações de 

software livre para diversos fins como o escritório electrónico, acesso à Internet, correio 

electrónico, edição de imagem ou som, etc. dispensando a aquisição de programas 

proprietários, disponíveis no mercado. 

                                                
110 Uma extensa informação relacionada com estes princípios está disponível em WWW <URL:http://www.fsf.org> e 
<URL:http://www.gnu.org> 



121 

De entre as principais vantagens é por vezes destacada, de imediato, a gratuitidade mas 

este não deve ser o factor diferenciador se a qualidade, desempenho e funcionalidade 

não estiverem em primeiro lugar. Outra das vantagens, a liberdade de modificação do 

código, é também muito relativa pois implica competências próprias de especialistas de 

programação, não devendo o utilizador vulgar aventurar-se nestas práticas, sem 

previamente obter formação adequada. 

Existem sempre vantagens e inconvenientes para cada alternativa, mas neste caso as 

mais significativas são a possibilidade de experimentar as funcionalidades de forma 

livre e o acesso aos formatos e modelo de organização dos dados. A comunidade 

internacional, para destacar e ultrapassar a dicotomia entre software livre e software 

aberto, passou a usar uma sigla abrangente - FLOSS (Free/Libre Open Source 

Software). 

A adoptarmos aqui o termo software livre privilegiamos a abertura – económica e 

técnica, que melhor identifica a ideia original, defendida pela Free Software Foundation

no seu sítio111. 

O acesso ao código fonte é um factor importante, não só para os utilizadores individuais 

como principalmente para as organizações e para os países. Trata-se, em limite, de uma 

questão de soberania e de segurança nacional pois, desconhecendo o código fonte, não 

se pode ter a garantia de que informações críticas e estratégicas serão mantidas sob 

controlo e isoladas do exterior. 

Para além dos aspectos referidos, está ainda em jogo a independência económica face 

aos países produtores de programas comerciais. Anualmente são pagas licenças de 

utilização que atingem largos milhões de euros, transferidos directamente para o 

exterior de cada país com grave prejuízo da respectiva balança de pagamentos. 

O movimento de software livre apareceu como alternativa aos programas proprietários 

através de um grupo de jovens que, de forma voluntária, disponibilizaram o seu tempo 

para desenvolver programas que podiam seu úteis a toda a sociedade. Estão aqui 

                                                
111 The Free Software Definition [Em linha]. [Consult. 4 Ago. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html> 
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envolvidas motivações de inovação e descoberta que, aproveitando a globalização 

conseguida com as redes de comunicação, permitiram atingir uma massa critica com 

condições para continuar a crescer. 

A participação livre e voluntária e a troca de experiências através da Internet evoluiu 

para formas organizadas de colaboração cujo êxito se baseia nos seguintes factores: 

respeito pelo mérito – a liderança dos projectos passa a ser enquadrada pelos mais 

experientes e que já deram provas da sua competência através de programas 

publicadas e usados por todos; 

desejo de reconhecimento – o esforço de cada um é premiado principalmente pelo 

reconhecimento da comunidade. Linus Torvald era um desconhecido aluno de 

uma Universidade e ficará para sempre ligado ao aparecimento do sistema 

operativo LINUX; 

ausência de investimento financeiro – trata-se apenas de capital intelectual pelo 

que cada projecto não exige a constituição de uma empresa nem a obtenção de 

fundos financeiros. 

Podemos no entanto interrogarmo-nos sobre qual ao modelo económico do software 

livre, até porque «não há almoços grátis». A dedicação desta rede de voluntários não 

poderá manter-se sem que obtenham rendimentos do seu trabalho. 

As empresas e organizações, que beneficiam dos programas disponibilizados, não 

podem depender apenas de redes de indivíduos bem intencionadas, para além do 

reconhecimento pela qualidade do seu trabalho, exigindo garantias de apoio técnico e 

novos desenvolvimentos que não podem estar à mercê das vontades e disponibilidades 

individuais. 

Para responder a tais necessidades nasceram várias formas de contrapartida à actividade 

do software livre, através de empresas que compreenderam o seu impacto nos próximos 

anos e oferecem já: 

publicações – venda de livros e organização de diversas conferências de 

divulgação que permitem a formação dos utilizadores; 
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optimização de soluções – soluções proprietárias disponibilizadas em software 

livre para servidores LINUX; 

licença dual – oferta de dois tipos de licença, uma livre e outra empresarial que 

inclui, por exemplo, a garantia de actualizações periódicas; 

consultoria – serviços de apoio e consultoria na implementação dos programas, 

como já existe para soluções proprietárias, que se podem dividir em: 

� aplicações – instalação e suporte de soluções; 

� desenvolvimento – alteração de funcionalidades ou mesmo adição de 

novos requisitos aos programas existentes; 

� migração – apoio à mudança de sistemas proprietários para software 

livre. 

subscrição – assinatura de um serviço de actualização, configuração e suporte; 

patrocínio – disponibilidade de pessoal de empresas interessadas em apoiar no 

desenvolvimento de software livre aproveitando dessa pesquisa e investigação 

para formação dos seus quadros e integração  de funcionalidades nos seus 

produtos; 

integração – inclusão em equipamentos de partes de software livre, em particular 

na indústria dos telemóveis; 

equipamento – comercialização de equipamento com software livre instalado, 

sobre o sistema LINUX; 

formação – organização de acções de formação tanto para certificação de técnicos 

como para utilizadores. 

O negócio do software livre tem um elevado potencial, com taxas anuais de crescimento 

estimadas em 26% até 2011112, ultrapassando o previsto para os sistemas proprietários.  

Decidir utilizar software livre, perante tanto optimismo e previsões de crescimento, 

pode não ser fácil dado que esta opção implica mudanças profundas, difíceis de 

recuperar se algo correr mal. Os processos de mudança são sempre complexos 

envolvendo investimentos financeiros e muito empenhamento humano. Por isso mesmo 

seria oportuno tentar prever, com algum grau de certeza, a possível evolução deste 

                                                
112 Worldwide Open Source Software Business Models 2007-2011 Forecast: A Preliminary View [Em linha]. 
[Consult. 16 Jul. 2008]. Disponível em WWW <http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS20711507> 
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mercado estimando quando poderá atingir uma fase de maturidade e, desta forma, 

oferecer mais segurança a quem tem de decidir. 

Através da análise do ciclo de vida do produto, modelo de gestão comprovado e 

fundamentado teoricamente113 iremos tentar identificar as curvas de evolução de 

produtos similares que nos sirvam de referência para tal previsão. 

Segundo Levitt, é possível encontrar os vários estágios da vida de um produto 

(entendido de forma genérica e podendo dizer respeito a uma indústria, um conjunto de 

actividades ou a um portfólio de produtos ou serviços) através do respectivo volume de 

vendas e receitas. Conforme se representa, na figura seguinte, a fase de maturidade 

corresponde ao atingir do valor máximo da procura pelo mercado onde se opera, após o 

que poderá conseguir avançar com um novo ciclo, se foram entretanto tomadas decisões 

estratégicas acertadas, ou apenas aguardar pelo declínio e obter as receitas ainda 

possíveis. 
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Figura 3.1 – Fases do ciclo de vida dum produto 

                                                
113 LEVITT, Theodore - Exploit the Product Life Cycle. Harvard Business Review. Vol 43, (November-December 
1965). p. 81-94. 
ANDERSON, C.R. ; ZEITHAML, V.A. - Stages of the product life cycle, business strategy and business 
performance. Academy of Management Journal, Vol. 27  Nº.1 (1984). p. 5-24. 
 HILL, C.W.L.; JONES, R.G. - Strategic management theory: An integrated approach. 4ª ed. Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1998. 
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Para a nossa avaliação interessa-nos perceber o tempo que levaram produtos de 

mercados idênticos (sector das Tecnologias de Informação) a atingir a maturidade e daí 

extrapolar sobre o caso em análise, de forma a prever como poderá ser a evolução futura 

do software livre.  

Usamos como referência as duas realidades mais significativas na evolução das 

tecnologias de informação – IBM e Microsoft, tendo em consideração que estas duas 

empresas marcaram eras recentes – o processamento de dados e os microcomputadores. 

A IBM foi, desde os anos 60, a grande referência da ciência da computação e das 

arquitecturas baseadas em computadores de grande porte. Para além da inovação dos 

seus equipamentos, os sistemas operativos, as metodologias, as aplicações de gestão e 

as bases de dados constituíram etapas marcantes na investigação e desenvolvimento de 

muitos centros universitários. 

A Microsoft veio mudar a forma de usar os computadores e revolucionou a utilização da 

informática, banalizando as aplicações que até então eram apenas acessíveis em grandes 

sistemas. A potência de computação dos equipamentos pessoais aumentou de tal forma 

que, actualmente, temos acesso a capacidades de processamento inimagináveis algumas 

décadas atrás. 

O movimento de software livre constitui uma promessa e, certamente, poderá vir a 

revelar-se como a terceira vaga desta revolução iniciada há pouco mais de meio século. 

Recorrendo ao modelo do ciclo de vida do produto, para tentar estabelecer as principais 

fases de crescimento ocorridas com a IBM e a Microsoft, estimamos então o possível 

ciclo de vida do software livre. 

No caso da IBM, até pela grande dimensão desta organização, consideramos apenas as 

datas de introdução dos principais equipamentos de grande porte, os quais foram 

claramente ultrapassados quando surgiram os computadores pessoais. A capacidade de 

computação, que estes pequenos equipamentos tornaram possível, fez mudar as 

arquitecturas centradas em computadores de grande porte para modelos cliente-servidor 

que atingem níveis de desempenho assinaláveis. 
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A Microsoft foi a grande responsável por tal mudança ao tornar possível o uso de um 

conjunto de programas, simples e de fácil operação pelo utilizador final, funcionando 

em microprocessadores fabricados pela INTEL e AMD. Desde o sistema operativo MS-

DOS até ao WINDOWS VISTA passaram vários anos e muitas das inovações ocorridas 

fizeram mudar totalmente a forma de usar as tecnologias. Com o software livre assiste-

se a uma nova mudança, talvez tão importante como aquela que a Microsoft originou e 

que abalou totalmente o grande gigante da altura – a IBM. 

Será que o actual gigante – a Microsoft, poderá vir a ser ultrapassado? 

As datas mais significativas para a inovação verificada com os equipamentos da IBM 

são as seguintes: 

1964 – Sistema S360 com memórias magnéticas; 

1970 – Sistema S370 com memórias de silício; 

1980 – Introdução de módulos de condução térmica; 

1990 – Sistema S390 

correspondendo a um ciclo de cerca de 25 anos desde a introdução (S360) até à fase de 

maturidade (S390).  

A Microsoft tem como datas marcantes da inovação do seu produto (consideramos 

apenas o sistema operativo): 

1981 – MS-DOS para computador IBM; 

1985 – WINDOWS 3.0 

1992 – WINDOWS 3.1 

1995 – WINDOWS 95 

2000 – WINDOWS 2000 

2001 – WINDOWS XP 

que corresponde a um ciclo de cerca de 20 anos desde a fase de introdução (MS-DOS) 

até à fase de maturidade (WINDOWS XP). Não consideramos como significativo o 

lançamento do WINDOWS VISTA por corresponder a uma versão ainda sem impacto 
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comprovado na produtividade dos utilizadores114, até porque cerca de 80% aproveita 

pouco mais de 20% do total das novas funcionalidades disponíveis (a conhecida Lei de 

Pareto115), o que faz com que o acesso a este novo produto não traga uma mudança tão 

assinalável, como as anteriores, e constitua quase uma renovação estética. 

No caso do software livre (tendo por base o sistema operativo LINUX) as datas mais 

significativas foram as seguintes: 

1991 – LINUX 0.1 

1994 – LINUX kernel 1.0 

1996 – Servidor Apache 

1997 – GNOME 

1998 – KDE 

correspondendo às fases de introdução (LINUX Kernel 1.0) e desenvolvimento 

(GNOME, KDE). 

Verifica-se que a duração do ciclo da IBM, desde ao lançamento até à maturidade, foi 

de cerca 25 anos enquanto o da Microsoft durou pouco mais de 20 anos. O declínio da 

IBM, no que respeita à construção de grandes computadores, coincide com a fase de 

maturidade da Microsoft, responsável pela transformação do mercado. De tal forma este 

declínio foi sentido pela IBM que actualmente é uma das empresas que mais apoia o 

desenvolvimento de software livre116, certamente por considerar ser uma das 

alternativas para combater o domínio da Microsoft. 

Com base na duração destes ciclos e tendo em atenção que estamos perante uma 

indústria concreta, estimamos que se atinja a fase de maturidade no software livre cerca 

de 2010, aceitando um prazo idêntico ao que ocorreu com a Microsoft (20 anos), desde 

a fase de lançamento até à da maturidade. 

                                                
114 XP vs VISTA. “PC PRO” N.º158 (December 2007). p.124-139. 
115Em 1906 o economista italiano Vilfredo Pareto, ao descrever a distribuição desigual da riqueza no seu país, 
observou que 80% era detida por 20% das pessoas.  Joseph Juran aproveitou esta constatação para, nos anos 40, 
introduzir o princípio universal "vital few and trivial many" que denominou de “Principio de Pareto” ou “Regra 
80/20” que passou a ser utilizada no domínio da gestão. 
JURAN, J.M. - Planning for Quality. New York: The Free Press/Macmillan, 1988. 
116 IBM e LINUX versus VISTA.[Em linha].  EXAME INFORMÁTICA de 7/8/2008 [Consult. 9 Ago. 2008]. 
Disponível em WWW <URL:http://exameinformatica.clix.pt/noticias/software/997984.html> 
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Fig 3.2 – Ciclos de vida IBM, Microsoft e Software Livre 

O gráfico mostra como o início da fase de declínio da IBM coincidiu com o final da fase 

de crescimento da Microsoft. O mesmo poderá ou não, verificar-se ente a Microsoft e o 

software livre, aqui comparado apenas através do LINUX, sendo possível antever uma 

possível sobreposição das fases de maturidade dos dois produtos, por força do aumento 

da dimensão do mercado e da coexistência de algumas das aplicações, em simultâneo, 

nos dois sistemas operativos. 

Isto pode levar-nos a tentar perceber como reagirá a Microsoft, para manter a posição de 

liderança, e como o software livre irá conseguir sobreviver perante uma estrutura muito 

bem organizada e com grande capacidade económica. 

Um recente estudo académico117 veio mostrar que a pirataria informática, ao contrário 

do que se pensa, ajuda a Microsoft a defender-se do LINUX. Baseando-se em modelos 

económicos simplificados para verificar a dinâmica de mercado entre os dois sistemas 

                                                
117 CASADEUS-MASANELL, Ramon ; GHEMAWAT, Pankaj - Dynamic Mixed Duopoly: A Model Motivated by 
LINUX vs. Windows. MANAGEMENT SCIENCE Vol. 52, N.º 7, (July 2006). p. 1072-1084. 
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operativos, constataram que enquanto a Microsoft aproveita da sua quota de mercado 

para conseguir grande volume de receitas o LINUX só poderá conseguir vantagens 

devido ao ciclo de desenvolvimento mais curto e consequente diminuição de custos. 

Mas estas vantagens não serão suficientes se não for conseguida a adesão de grandes 

clientes – Administração Pública e empresas, que sentiriam mais segurança ao ter 

acesso ao código fonte, o que tem levado a Microsoft a estabelecer protocolos com 

vários Governos (abrindo parte do código a Universidades Públicas, em projectos de 

desenvolvimento) para anular precisamente essas eventuais vantagens. 

Não sendo possível penetrar nestes segmentos de mercado e sendo a pirataria uma 

forma de aumentar o número de utilizadores, aproveitando o efeito de rede, consegue 

impedir a penetração do LINUX e leva os utilizadores a uma sensação artificial de bem-

estar social. De notar que esta pirataria «incentivada» não constitui qualquer perda de 

receita mas é antes um investimento de promoção dos produtos Microsoft, cujos 

resultados são conseguidos através dos sectores profissionais e do segmento 

empresarial. 

Alguns investimentos estão a deslocar-se para o mercado de oferta de serviços de 

software livre, que tem vindo a crescer, o que leva a perceber que há sensibilidade no 

mercado para este novo paradigma de negócio, em parte também motivado pelos 

conceitos emergentes da ciência de serviços118. 

No custo total de propriedade (TCO – Total Cost of Ownership) de um Sistema de 

Informação os serviços passam a ocupar, cada vez mais, uma larga fatia não só devido à 

constante redução de preço dos equipamentos mas ainda por ser uma alternativa aos 

sistemas proprietários, facilitando as soluções de software livre. A integração de 

serviços e a conversão de dados são uma parte significativa, nos projectos de Sistemas 

de Informação, onde devem ser considerados todos os custos directos e indirectos 

incorridos ao longo do ciclo de vida. 

                                                
118 CHESBROUGH, Henry. ; SPOHRER, Jim A. - RESEARCH MANIFESTO FOR SERVICES SCIENCE. 
“Communications of the ACM”. Vol. 49, N.º 7 (Julho 2006). p. 35-40 



130 

De entre os custos mais significativos devemos considerar: 

Instalação e adaptação: as tarefas necessárias para colocar uma aplicação em 

pleno funcionamento passam pela instalação dos programas, nos equipamentos 

dedicados para este efeito, e podem implicar a compilação de alguns módulos e a 

definição de parâmetros de configuração com particular destaque para os 

relacionados com as comunicações, o balanceamento de carga e optimização do 

desempenho. Por vezes, estão disponíveis sequências de comandos que 

simplificam grandemente o trabalho a ser realizado, mas é sempre uma fase crítica 

por envolver a coordenação de muitos programas e equipamentos, dela 

dependendo todo o funcionamento futuro. Não se pode esquecer também que as 

particularidades específicas de cada aplicação e as componentes exigidas poderão 

levar a procurar caminhos complexos que envolvem um grande esforço e 

consomem muito tempo; 

Formação: Este é o investimento mais importante por envolver os utilizadores, em 

que os aspectos comportamentais podem condicionar o êxito das aplicações. Uma 

boa documentação e material de apoio, bem como a preparação de exercícios de 

treino e avaliação das metas de aprendizagem poderão fazer toda a diferença num 

processo integrado que deve incluir sessões posteriores de refrescamento e 

seguimento; 

Manutenção e apoio técnico: Pode ser a parte predominante do custo total de 

propriedade e terá de ser encarado como protecção do investimento a realizar. 

Quando estamos perante software livre devem ser consideradas as possíveis 

vantagens de estabelecer acordos de manutenção com as empresas que 

desenvolveram a aplicação, pois é também uma garantia adicional de continuidade 

do trabalho realizado. Esta é uma nova forma de as empresas de software livre 

conseguirem financiamento, para prosseguirem com os seus desenvolvimento, que 

nalguns casos atinge valores próximos do software proprietário. Não se podem 

confundir as questões de liberdade de acesso e de uso com as de gratuitidade. De 

qualquer forma, estando disponíveis os códigos fonte dos programas instalados 

existe sempre a alternativa da contratação de técnicos para proceder a esta 
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manutenção e actualização, o que não acontece com os programas proprietários, 

tratando-se apenas de uma questão de avaliação económica entre opções 

alternativas; 

Custos de saída e transição: Tem sido pouco usual, em estudo económicos sobre 

projectos informáticos, encontrar uma previsão dos custos a incorrer no caso de 

mudança de aplicação (e de fornecedor). Mas esta lacuna coloca-se ainda mais 

quando se trata da Gestão Documental onde estão envolvidos conteúdos e 

metadados essenciais para a procura de informação essencial às organizações. 

Como fazer se os milhares de documentos e registos não puderem ser migrados 

para uma nova plataforma? Quais os prejuízos que advêm de ter de continuar com 

uma aplicação e um fornecedor que não responde às exigências de decisões 

estratégicas? É inegável que o software livre oferece maiores garantias de 

conversão pela disponibilidade de formatos abertos, mas este risco pode ser 

controlado através de exigências técnicas precisas quando se trata de soluções 

proprietárias, como seja através da obtenção de informação suficiente sobre o 

formato de armazenamento e funcionalidades disponíveis para troca de dados 

(exportação/importação); 

Há ainda muitos outros custos, por vezes escondidos, que não intervêm nos cálculos 

usuais e devem ser avaliados, como seja o caso de: 

� problemas de segurança e privacidade; 

� continuidade do suporte técnico, após aparecimento de novas versões; 

� imposição de aquisição de novo equipamento, devido ao lançamento de versões 

mais exigentes, sem que isto corresponda a aumentos de produtividade ; 

� actualizações e intervenções frequentes por razões da instabilidade ou 

dependência de módulos que deixam de estar suportados; 

� limitações ao uso de produtos que dependam de complexas licenças e direitos 

conexos, impondo o pagamento de novas licenças; 

� restrições diversas que exigem a instalação de actualizações ou módulos 

complementares, com aumento dos custos inicialmente previstos, por falta de 

um completo esclarecimento do sistemas de licenciamento. 
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A discussão em torno do custo total não pode ignorar que este tem a ver com obtenção 

de melhores resultados, avaliação de desempenho e produtividade o que implica 

considerar sempre qual o retorno do investimento decorrente da inovação tecnológica. 

Se não for feita essa avaliação e a exaustiva análise de requisitos, por razões de tempo 

ou de quaisquer outras pressões externas, pode prejudicar-se a fase de implementação 

levando ao posterior aumento de custos devido a deficiente exploração e mais 

complexas operações de manutenção, inadaptação dos utilizadores e consequente 

desmotivação com repercussões na efectiva operacionalidade de todo o sistema. 

O recurso ao software livre pode trazer mudanças significativas, tanto ao nível dos 

países com balanças comerciais fortemente desequilibradas como de organizações com 

recursos limitados. Através de um acesso fácil e sem barreiras a aplicações destinadas à 

gestão das suas actividades, conseguem avaliar a utilidade de cada uma e adoptar apenas 

as que melhor sirvam os seus interesses.  

Há uma grande diferença entre aquilo que um fornecedor propõe, feito em ambiente de 

demonstração e através de propostas de intenção, e a realidade do que acontece na 

prática da actividade do cliente, por vezes induzido em expectativas acima do que virá a 

constatar. Com o acesso livre às aplicações cada um pode instalar, testar e decidir pelo 

que é mais adequado sem estar condicionado por um contrato de licenciamento, 

assinado previamente, do qual dificilmente pode então desistir e através do qual fica 

limitado na sua vontade e na liberdade de mudar. 

Não existindo custos indexados ao número de licenças, a instalação pode ser feita de 

modo progressivo, partindo de um grupo de avaliação e alargando depois ao maior 

número possível de colaboradores, aproveitando da formação e participação 

colaborativa que se pode estabelecer desde o início. 

Com esta participação facilita-se o acesso a tecnologias mais avançadas, aproveitando 

da sociedade em rede e da inovação que lhe está inerente. Deixando de estar dependente 

das políticas comerciais das multinacionais, que decidem sobre o oportunidade do 

lançamento dos seus produtos em função de questões de rentabilidade de cada mercado 

alvo, consegue-se maior autonomia dos utilizadores finais e dos técnicos que passam a 

ter acesso aos código fonte e aos detalhes de cada implementação. 
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Este é um aspecto fundamental pois a contribuição em novos desenvolvimentos está ao 

alcance de todos, quer para adequar a necessidades próprias de cada organização quer 

para troca de experiências com terceiros, facilitando a partilha de custos de tradução e a 

introdução de mais funcionalidades. 

O software livre oferece a possibilidade de conhecer antecipadamente as suas limitações 

e, principalmente, as suas potencialidades evitando avançar no desconhecido. É que um 

Sistema de Informação constitui uma realidade social complexa com múltiplas variáveis 

que envolvem pessoas, tecnologia e a organização nem sempre fáceis de combinar de 

forma harmoniosa. 

Por tal razão, as opções são diversas e têm de ser comparadas de forma aberta, livre e 

sem preconceitos fazendo coabitar programas proprietários com software livre. A 

história da sociedade demonstra que os radicalismos exagerados nunca ajudaram a obter 

soluções equilibradas nem ao progresso das instituições. A nossa argumentação em 

torno do software livre é apenas uma das possíveis visões do problema, certos no 

entanto de que o mesmo poderá contribuir grandemente para responder a solicitações de 

grande número de projectos da Gestão Documental. 
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3.2  Especificação das principais funcionalidades 

3.2.1  Elaboração do Caderno de Encargos 

Quando se elabora um conjunto de especificações sobre um determinado produto ou 

serviço, tendo em vista a sua possível aquisição, para responder às necessidades de uma 

entidade pública ou privada, importa descrever com pormenor todos os aspectos que 

venham a estar envolvidos nesse fornecimento. 

Não podemos deixar de sublinhar que se trata de iniciar um processo com vista a 

estabelecer uma relação, através de acordo entre duas pessoas (contraentes ou 

outorgantes), individuais ou colectivas, em que uma das partes se submete a 

determinadas obrigações, usufruindo em troca de certos direitos. 

Este acordo, que normalmente é reduzido a escrito através dum contrato e se constitui 

em acto jurídico com determinado objecto, impõe cuidados especiais e ninguém se pode 

alhear, mesmo quando apenas tenha uma participação secundária. 

Para que seja possível precisar as obrigações e direitos das partes deve elaborar-se um 

caderno de encargos, que fica anexo ao contrato e dele faz parte integrante, onde se 

estabelecem as condições jurídicas, técnicas e económicas da aquisição podendo este ser 

complementado com um programa de procedimento e um regulamento de avaliação. 

A título de exemplo, uma possível estrutura de um caderno de encargos será composta 

das seguintes partes: 

Parte 1 - Disposições gerais

Indicações gerais sobre o caderno de encargos e definições dos termos utilizados 

para eliminar quaisquer dúvidas de interpretação. 

Parte 2 - Clausulas jurídicas

Indicação precisa do objecto, formas contratuais, prazo de vigência, obrigações 

das partes, alterações possíveis, sigilo e confidencialidade, direito a testes, 
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patentes, licenças e marcas registadas, motivos de exclusão, prazos, notificações, 

interpretação, legislação aplicável, clausula arbitral e foro competente. 

Parte 3 - Cláusulas técnicas

Especificação técnica dos produtos e serviços a adquirir, requisitos ambientais, 

contrato de assistência técnica, níveis de serviço. É muito importante a 

exaustividade das especificações aqui apresentadas bem como dos níveis de 

serviço pretendidos (SLA – Service Level Agreement) pois neles se incluem tudo o 

que poderá ocorrer no futuro, como sejam o nível de desempenho dos produtos e 

serviços, os prazos de entrega e o tempo de resolução de avarias. 

Parte 4 - Procedimentos de aquisição

Critérios de adjudicação, prazos e condições de entrega, instalação, formação do 

pessoal, verificação e aceitação, condições e prazos de pagamento, sanções, 

resolução do contrato, prazos de vigência. 

Nos contratos em que a entidade adjudicante é o Estado, as autarquias locais ou 

regionais, os organismos de direito público (e respectivas associações) com 

competência para lançar um concurso público estes denominam-se de contrato público e 

devem seguir a regulamentação e legislação em vigor, particularmente a da União 

Europeia119 assente num esforço de respeito pelos princípios fundamentais do mercado 

interno, expresso na Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos 

contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos 

contratos públicos de serviços. 

Posteriormente foram ainda publicados actos modificativos que devem ser 

considerados: Directiva 2005/51/CE, Directiva 2005/75/CE; Regulamento (CE) n.º 

2083/2005 e Directiva 2006/97/CE. 

                                                
119Contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos de fornecimento e contratos públicos de serviços. 
[Em linha]. [Consult. 30 Jul. 2008]. Disponível em WWW <URL:.http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l22009.htm > 
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Saliente-se que tais directivas e regulamentos apenas se tornam obrigatórias a partir de 

certos limiares que estão definidos e são revistos periodicamente, mas quando são 

aplicadas abrangem um conjunto de regras comuns relativas aos seguintes aspectos: 

� Critérios de adjudicação

� Regras de publicidade e de transparência

� Especificações técnicas

� Luta contra a fraude e a corrupção

� Igualdade de utilização de meios electrónicos e tradicionais

� Leilões electrónicos

Estabelecem também estas regras os possíveis processos de adjudicação: concurso 

público, concurso limitado, procedimento por negociação e diálogo concorrencial. O 

quadro regulamentar a que nos referimos, em vigor no espaço Europeu, sendo muito 

exigente tem a vantagem de ajudar a conseguir uma maior transparência nos processos 

de aquisição, sendo uma valioso contributo para a elaboração dos cadernos de encargos 

que envolvem alguma complexidade. A constituição de uma equipa multidisciplinar, 

com particular destaque para as áreas administrativa e jurídica, é essencial nestes casos. 

Mas isto não quer dizer que antes da regulamentação comunitária agora em vigor já não 

existisse uma preocupação quanto às regras de aquisição a adoptar, conforme se pode 

constatar de alguns trabalhos em que o autor participou120 onde a parte técnica, sendo 

uma preocupação principal, não deixava de respeitar os aspectos legais e processuais 

que podiam colocar em risco vários meses de trabalho. 

Esta parte técnica, onde estão descritos os requisitos funcionais, deve incluir o maior 

número possível de informações, tais como referências e normas aplicáveis, bem como 

um capítulo principal (se possível em cor diferente), contendo o resumo das 

funcionalidades essenciais e obrigatórias. 

                                                
120 CABRITA, Alzira ; CARVALHO, Sérgio ; ANTÓNIO, Rafael - Problemática da criação de bases e bancos de 
dados em Portugal. - Lisboa: INCITE, 1987. 
CABRAL, Maria Luísa ; ANTÓNIO, Rafael - Caderno de encargos do concurso público para adjudicação de 
sistema informático para a Biblioteca Nacional. Lisboa : B.N., 1986. 
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A elaboração deste trabalho pode ser prolongada e envolver uma equipa alargada, 

quando se aproveita para realizar o levantamento exaustivo das necessidades e 

estabelecer, de forma detalhada, o que é pretendido e quais as estratégias de 

implementação. No entanto, permite ganhar tempo ao antecipar a preparação para a fase 

de instalação do produto ou da aquisição de serviços. 

No domínio da Gestão Documental podem ser seguidas várias metodologias de análise 

mas a que foi elaborada pelos Arquivos Nacionais da Austrália, expressa no manual

DIRKS (Designing and Implementing RecordKeeping System,121) e referido pela norma 

ISO 15489-2:2001, publicada na versão portuguesa através da NP 4438-2:2005, 

constitui um valioso auxiliar na preparação da parte técnica do caderno de encargos. Em 

particular, ao permitir compreender a actividade da organização e o ambiente 

regulatório e social em que se vão desenvolver as actividades para as quais será 

destinado o objecto da especificação. 

Esta metodologia prevê um conjunto de fases que compreendem a análise da actividade 

da instituição, a identificação dos requisitos funcionais, a avaliação da situação e dos 

sistemas existentes, a definição de estratégias para a gestão documental e o desenho e 

implementação da nova solução. São, sem dúvida, passos essenciais que podem ajudar a 

preparar o ambiente futuro, após a adjudicação, evitando experiências desagradáveis 

que são evitadas quando se planeia com cuidado todo o projecto. Os custos e o tempo 

envolvidos na fase prévia são largamente compensados pela exaustividade dos 

requisitos e pelo êxito da implementação, viabilizando os objectivos pretendidos com a 

aquisição. 

                                                
121Designing and Implementing Recordkeeping Systems (DIRKS) Manual. [Em linha]. [Consult. 30 Julho 2008]. 
Disponível em WWW <URL:http://www.naa.gov.au/records-management/publications/DIRKS-manual.aspx>  



138 

3.2.2  Modelo de requisitos 

São vários os pontos de vista quanto às principais funcionalidades que devem existir 

num Sistema de Gestão Documental. Para José Subtil122 o mais importante é a 

facilidade de acesso por parte dos utilizadores num ambiente que caminha para a 

digitalização massiva e onde não existem restrições quando às capacidades de 

armazenamento. 

Já Luís Vidigal123 tem defendido nas suas intervenções: 

[…] é importante e urgente que a Administração Pública faça uma reflexão sobre os 

vários níveis de escala e complexidade dos problemas a que os vários ECM deverão 

responder. Quase toda a AP está já «armadilhada» com um cem número de soluções 

proprietárias incompatíveis e de utilização duvidosa, mas que têm justificado 

adjudicações directas ao abrigo dos Contratos Públicos de Aprovisionamento ou 

invocando complementaridades e continuidades quase sempre duvidosas. 

A Gestão de Conteúdos (ECM) faz parte dessa mudança profunda, que decorre das 

experiências conhecidas pela Web 2.0 e agora começam a estar maduras para serem 

aplicadas aos ambientes empresariais. Por isso é também interessante constatar como os 

observadores internacionais, caso da CMS Watch124, prevêem as tendências futuras, 

através dum conjunto de previsões para 2008 quanto à evolução dos Sistemas de Gestão 

de Conteúdos: 

� O arquivo de documentos será o foco principal dos fornecedores; 

� Google transforma-se no repositório mundial de conteúdos; 

� Share Point desaponta os clientes; 

� Maior poder dos consumidores; 

� Exaustão do termo Web 2.0; 

� A competição no mercado do  Software Social; 

                                                
122 O Professor Doutor José Manuel Subtil é Director do Departamento de Ciências Documentais da Universidade 
Autónoma e concedeu-nos uma entrevista sobre este tema em Março de 2008.
123 O Dr. Luís Vidigal tem uma longa experiência na Administração Pública, foi Vogal do Conselho de 
Direcção do Instituto de Informática do Ministério das Finanças e da Administração Pública e é Fundador 
e Membro da Direcção da APDSI. As suas opiniões podem ser consultadas através de 
<URL:http://mudaroestado.blogspot.com> 
124 Twelve Predictions for 2008 [Em linha]. [Consult. 20 Abr. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.cmswatch.com/Feature/172-2008-Predictions>
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� O recuo do Facebook nas empresas (de notar que se tratam das empresas nos 

E.U.A.); 

� Reforço da Segurança e Identificação; 

� A ponte entre os estudos de mercado e as vendas em linha; 

� Um novo fôlego para a pesquisa. 

Algumas destas previsões podem ou não vir a confirmar-se como tendências, mas há 

que estar atento e não as ignorar quando se estabelece o conjunto de requisitos 

funcionais dum Sistema de Gestão Documental, tendo em vista o que poderá ocorrer no 

médio prazo. As aplicações actuais irão ficar ultrapassadas se não considerarem as 

tendências futuras, particularmente quando se está perante um ambiente digital em 

acelerada inovação, condicionante importante na escolha de qualquer solução. 

Aos arquivistas cabe fazer a ponte entre a Ciência Arquivística e a realidade dos novos 

documentos de arquivo, cada vez mais em suporte digital, colaborando na elaboração 

das especificações necessárias. O seu papel é essencial e o conhecimento e 

competências que venham a adquirir, sobre estas tendências futuras, poderão mudar a 

realidade actual pois «Muitas soluções existentes no mercado publicitam 

funcionalidades de gestão documental que apenas representam uma pequena parcela dos 

requisitos obrigatórios…»125 . 

Com a publicação recente da nova versão do Modelo de requisitos para a gestão de 

documentos de arquivo electrónicos – MoReq2126, que tem precisamente como meta 

principal o desenvolvimento de requisitos funcionais num contexto Europeu e a 

disponibilidade de testes de verificação de conformidade das aplicações que sejam 

desenvolvidas, a elaboração e verificação de requisitos fica grandemente facilitada. Pela 

importância que reveste o seu conhecimento, ao longo desta dissertação, inclui-se no 

anexo IV um resumo do MoReq2. 

                                                
125 GUIA PARA A ELABORAÇÃO DE CADERNOS DE ENCARGOS E AVALIAÇÃO DESOFTWARE DE SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS
126 MoReq2: MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS: UPDATE AND 
EXTENSION, 2008 [Em linha]. [Consult. 20 Mai. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.cornwell.co.uk/moreq2/MoReq2_body_v1_03.pdf > 
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Mas, como é referido na sua introdução, é uma especificação genérica que não dispensa 

a adaptação para cada realidade concreta, através duma análise dos requisitos e do 

ambiente tecnológico, de modo a identificar quais as alterações a introduzir tendo em 

atenção diversos factores como o tipo e dimensão de cada organização. 

É essencial fundamentar os requisitos num corpo central de referência, como o 

MoReq2, destacando as principais funcionalidades necessárias ao Sistema de Gestão 

Documental e aproveitando para esclarecer a terminologia e os conceitos essenciais. A 

sua divulgação pode ajudar a sensibilizar os utilizadores e outros especialistas, para a 

importância de normalizar procedimentos e respeitar as boas práticas, facilitando o 

diálogo entre todos. De salientar que esta metodologia é muito importante em fases 

subsequentes, quando se torna necessário verificar todo o funcionamento e estabelecer 

os testes de conformidade. 

A valorização do conjunto de funcionalidades deve ser ponderada entre as consideradas 

essenciais e as que, sendo apenas recomendadas, não condicionam a qualidade final da 

solução. O esforço no desenvolvimento de aspectos secundários leva a alterações 

significativas e implica um aumento dos custos, por vezes sem justificação no 

desempenho global que se pretende. Por este motivo a descrição que se apresenta 

apenas destaca as funcionalidades principais, sem prejuízo da referência breve aos 

restantes requisitos referidos no MoReq2. De sublinhar que, apesar destas 

especificações terem em vista a gestão dos documentos de arquivo electrónicos, não 

podem deixar de ser considerados os documentos em qualquer outro suporte físico, que 

irão continuar a existir em simultâneo e por muito tempo. 

Um Sistema de Gestão Documental tem como fim último os documentos de arquivo, 

qualquer que seja o suporte em que se encontrem, através do recurso a equipamentos 

electrónicos e a programas desenvolvidos para o efeito.  

As suas principais funções, podem ser representadas através do modelo da cadeia de 

valor de PORTER127, que diferencia aquilo o denomina de actividades primárias 

                                                
127 PORTER, Michael E. - Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free 
Press, 1985 
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(Criação, Captura e Acesso) das actividades de suporte (Administração, Preservação e 

Avaliação). 

Avaliação

Preservação

Administração

Criar Capturar Aceder

Actividades primárias Actividades de suporte

Legenda:

Sistema de Gestão de Documentos Electrónicos de Arquivo

Figura 3.3 – Sistema de Gestão de Documentos Electrónicos de Arquivo 

Criar – inclui todas as tarefas de criação de documentos dentro de uma organização, 

bem ainda aqueles que são recebidos do exterior. De sublinhar que a existência de 

volumes significativos de documentos em suporte papel obrigam a constituir uma 

cadeia de processamento que não se deve limitar a uma aquisição da imagem do 

documentos mas ainda recorrer ao reconhecimento óptico e ao processamento de 

formulários. Este processamento adicional da imagem, capturada através de tecnologias 

de reconhecimento, transforma os textos não estruturados em conteúdos utilizáveis para 

posterior indexação e recolha de meta informação, simplificando a fase de captura. Por 

isso, apesar de não fazerem parte das especificações MoReq2 são aqui referidos por 

serem uma tarefa englobada na cadeia da Gestão Documental. 

Os documentos constituem, quase sempre, informação não estruturada, de leitura 

imediata pelos seus interessados, como os ofícios, contratos, facturas e até o correio 

electrónico. Isto não quer dizer que se deixe de recorrer, por exemplo, a tecnologias de 

análise de formulários para captura directa de dados, quando se pretende obter 
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elementos que venham a ser usados directamente em sistemas de recolha usados no 

processamento de transacções, típicas dos SIGE - Sistemas Integrados de Gestão 

Empresarial (também conhecidos por ERP - Enterprise Resource Planning). 

Na fase de aquisição dos documentos podemos estar perante duas operações 

simultâneas – a da obtenção da imagem, para visualização, e a recolha de dados para 

processamento como metadados ou como elementos destinados a outros sistemas. 

Também o correio electrónico e as telecópias são fontes de produção muito 

significativas que exigem o estabelecimento de regras e políticas de aquisição, logo na 

fase de produção. 

A troca estruturada de dados através da rede de comunicações (EDI-  Electronic Data 

Interchange) virá permitir reduzir a digitalização de documentos quando o movimento 

electrónico de documentos normalizados, entre empresas e administrações, estiver 

banalizado. Há já vários esforços e pressões oficiais, em particular quando envolvem 

projectos de dimensão significativa ou cadeias multinacionais, mas ainda teremos de 

aguardar mais algum tempo até que faça parte das rotinas do comércio. Uma das normas 

mais aplicadas, desenvolvida pelas Nações Unidas para o intercâmbio Electrónico de 

Dados para Administração, Comércio e Transporte é o EDIFACT (Electronic Data 

lnterchange for Administration, Commerce and Transport), que compreende um 

conjunto de directórios e orientações para a troca de dados estruturados, em particular 

os relacionados com o comércio de mercadorias e serviços. 

Capturar – conjunto de tarefas que permitem a adição de um novo documento de 

arquivo ao Sistema de Gestão Documental. É importante destacar este momento, 

quando se procede ao registo, classificação, descrição sobre a estrutura e contexto – a 

meta informação, e armazenamento do documento de arquivo num suporte físico pois 

só quando todas estas operações ficam concluídas é que o documento passa a fazer parte 

do sistema de arquivo. 

O conteúdo pode já ter sido criado digitalmente ou existir num suporte tradicional e ter 

sido digitalizado, estando disponível e armazenado. Mas a sua existência física não será 

do conhecimento do Sistema de Gestão Documental enquanto não for capturado, isto é 
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só depois de realizadas as operações descritas. A partir deste momento, deve estar 

garantido que não serão possíveis quaisquer modificações que coloquem em risco a sua 

autenticidade e fidedignidade.  

Aceder – sendo o objectivo principal a consulta dos documentos de arquivo, esta é a 

função mais relevante pois destina-se a disponibilizar mecanismos de pesquisa e 

navegação, que garantam o acesso e visualização dos documentos de arquivo existentes. 

Isto implica a existência de um alargado conjunto de funcionalidades de pesquisa e 

extracção de resultados com vista a serem apresentados em diversos formatos, tanto ao 

nível da meta informação como dos conteúdos, bem ainda como das relações 

hierárquicas e estruturais entre diferentes componentes. As regras de confidencialidade 

impõem, por outro lado, que o acesso seja feito através de perfis de utilização pessoais e 

físicos, de modo a estabelecer quem e de onde se pode procurar e visualizar a 

documentação. O registo permanente de todos os acessos e tentativas não autorizadas 

são também essenciais de forma a prever quaisquer auditorias de rastreabilidade. 

Administração – conjunto de funções que têm em vista garantir o funcionamento geral 

do sistema, definição dos seus parâmetros e configuração, gestão dos perfis de 

utilizadores e respectivos privilégios de acesso bem como o controlo e gestão das 

componentes tecnológicas. A administração das bases de dados e a gestão do espaço de 

armazenamento implicam a disponibilidade constante de um gestor do sistema que 

permita velar pela uniformidade e crescimento dos índices bem como da alteração ou 

eliminação de documentos existentes. Devem ainda ser garantidos mecanismos para 

auditoria e controlo estatístico, através de relatórios contendo informação relativa ao 

plano de classificação, actividade dos utilizadores e respectivas permissões, prazos de 

conservação e destino final dos documentos. 

Preservação – processo destinado a manter a acessibilidade ao longo do tempo, com 

destaque para as tecnologias de armazenamento digital, por forma a garantir que todos 

os documentos de arquivo estão protegidos, seguros e em boas condições de leitura, 

particularmente tendo em atenção as alterações de equipamento e programas e as 

necessárias operações de refrescamento, conforme o modelo OAIS já referido 

anteriormente. 
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Avaliação – estabelecimento das políticas para estabelecimento dos prazos de 

conservação e destino final, suportados num plano de classificação, com vista à 

eliminação ou transferência para conservação definitiva. Estando estes procedimentos 

dependentes de políticas e normas legais a sua aplicação, desde a fase de captura, é 

essencial para garantir uma maior precisão na selecção, com aumento da eliminação na 

fonte, optimização dos espaços e melhor acesso à informação disponível. 

Os prazos de conservação e destino final devem ser de aplicação flexível, tanto ao nível 

das classes e volumes como dos próprios documentos de arquivo, podendo ser 

estabelecidos valores por excepção para salvaguardar documentos que devam ser 

conservados independentemente dos prazos indicados no plano de classificação. A 

transferência de documentos para outros sistemas de arquivo envolvendo o uso de 

metadados normalizados terá de ser também uma outra preocupação da função 

avaliação. 

As funções principais aqui descritas têm em vista processar os documentos de arquivo 

electrónicos – origem e razão última da existência do Sistema de Gestão Documental. 

Por tal motivo devem permitir respeitar a estrutura interna e a organização intelectual 

própria dos arquivos, através do estabelecimento de um Plano de Classificação – forma 

de organização hierárquica e sistemática de estruturas (orgânico) e/ou actividades 

(funcional). O Plano de Classificação, em conjunto com a tabela dos prazos de 

conservação e destino final, constitui o elemento diferenciador dos Sistemas de Gestão 

Documental face às aplicações denominadas de Gestão de Conteúdos e de Gestão de 

Documentos.  
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3.3 – A gestão documental com o Alfresco 

Seleccionar uma aplicação para a Gestão Documental depende grandemente de um 

conjunto de factores técnicos e económicos que importa destacar. 

No mercado português, conforme se constatou do inquérito realizado junto dos 

Municípios Portugueses, a maioria das soluções disponíveis tenta responder às 

necessidades colocadas pelos clientes muito centradas no registo, classificação, 

seguimento e pesquisa dos documentos de arquivo, em suporte papel. 

Por ordem de importância, as funcionalidades disponíveis nas aplicações em 

funcionamento referidas no inquérito, são as seguintes: 

1 - Registo de correspondência 
2 – Classificação 
3 - Seguimento de despachos 
4 – Digitalização 
5 – Workflow 
6 - Registo de documentos electrónicos 
7 - Descrição ISAD(G) 
8 - Avaliação do arquivo intermédio 
9 - Gestão dos depósitos 

O registo de documentos electrónicos aparece apenas em 6º lugar e as questões 

relacionadas com a avaliação do arquivo intermédio e a gestão dos depósitos nos 

últimos lugares. 

Quando se colocou a necessidade de procurar Sistemas de Gestão Documental, 

respeitando os princípios do software livre, para ilustrar a aplicação dos requisitos 

funcionais apresentados no capítulo anterior foi feita uma avaliação das diferentes 

arquitecturas, tendo em vista seleccionar a que melhor cumpre com esses critérios. 

Verificou-se que não existem actualmente produtos com todas as funcionalidades 

exigidas para a Gestão de Documentos de Arquivo Electrónicos, conforme as 

especificações do MoReq2. 
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O mercado mundial já não se dirige unicamente para a gestão dos documentos 

electrónicos de arquivo e visa responder a uma abordagem mais ampla, emergente dos 

conceitos originados com a Web 2.0 orientada para a Web social e colaborativa, através 

duma gestão de conteúdos organizados sob a forma de repositórios. 

Neste sentido, as soluções disponíveis estão principalmente focadas na gestão de 

conteúdos usando diversas denominações - ECM, CMS, WCM, DCM e RMS, que 

tendem a apresentar funcionalidades sobrepostas. Se fosse necessário seleccionar uma 

destas denominações, como a mais abrangente, optaríamos pela que corresponde à 

Gestão de Conteúdos Empresarias (ECM) e engloba de forma genérica a gestão de 

documentos, os sistemas colaborativos, a gestão de conteúdos Web, a gestão de 

documentos de arquivo (incluindo o arquivo de longa duração e a preservação digital 

proposta pelo modelo OAIS) e a gestão dos processos de negócio (Workflow/BPM - 

Business Process Management). 

As suas principais características decorrem de num repositório central, uma tecnologia 

de indexação e pesquisa de conteúdos e uma ferramenta de circulação inteligente de 

documentos (workflow) que permitem constituir o repositório de conteúdos, realizar a 

descrição do contexto e estrutura dos documentos através da atribuição de diferentes 

esquemas de metadados e implementar procedimentos de trabalho para o 

encaminhamento e seguimento dos processos documentais. 

De um forma genérica as funcionalidade disponíveis estão orientadas para: 

• facilidade de organização e armazenamento de documentos; 

• segurança e protecção da informação; 

• possibilidade de adicionar diferentes conjuntos de metadados; 

• pesquisa de metadados e conteúdos; 

• controlo de versões e acompanhamento de alterações;

• circulação controlada  dos documentos. 

Para a implementação do Sistema de Gestão Documental, que pretendemos, colocaram-

se então, em alternativa, o seu desenvolvimento total ou a utilização de uma arquitectura 

estável e comprovada de gestão de conteúdos sobre a qual iremos adicionar os 
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requisitos das especificações. Em vez duma construção de raiz, torna-se mais simples e 

envolve menos esforço recorrer a soluções já disponíveis que possam ser adaptadas à 

cada situação real. Neste sentido foram seleccionadas duas das arquitecturas que eram 

mais adequadas: Alfresco e KnowledgeTree. 

Quando demos inicio ao seu estudo, no início de 2008, existia uma grande diferença 

entre elas, tanto ao nível da estrutura como das funcionalidades. O Alfresco, 

aproveitando da experiência da equipa de desenvolvimento oriunda da empresa 

detentora do Documentum e com uma larga tradição neste mercado, tinha como 

objectivo um mercado empresarial com exigência de soluções profissionais de alto 

desempenho enquanto o KnowledgeTree estava mais orientado para as «árvores de 

conhecimento» através do estabelecimento de um repositório representando a hierarquia 

de directorias onde se armazenam documentos, visualmente identificadas através de 

pastas, sub-pastas e ficheiros (conteúdos). 

Do ponto de vista conceptual podemos representar uma arquitectura orientada para a 

gestão de conteúdos através do modelo da figura seguinte. 

Servidor aplicacionalServidor aplicacional

ArmazenamentoArmazenamento

Base de
dados

Ficheiros e
Índices

Repositório

Aplicações

Navegador
WEB WebDAV CIFS

Figura 3.4 - Modelo conceptual da gestão de conteúdos 
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O servidor aplicacional presta os serviços essenciais – de repositório, garantindo a 

arrumação lógica dos conteúdos e metadados, segundo uma determinada organização 

hierárquica e de aplicações, implementando as funcionalidades necessárias à gestão 

documental tais como a criação, captura, acesso e workflow.

O armazenamento físico dos metadados é feito numa base de dados enquanto os 

conteúdos e os índices são guardados em ficheiros do sistema.  

Para o acesso às funcionalidades e conteúdos são possíveis diversas formas de ligação: 

através dum navegador Web ou por protocolos de comunicação WebDAV, CIFS, FTP, 

etc. 

O protocolo WebDAV - Web-based Distributed Authoring and Versioning, é um 

conjunto de extensões do protocolo HTTP que permite a edição e gestão de ficheiros em 

servidores Web facilitando, por exemplo, a modificação directa de conteúdos 

respeitando regras de permissão e o bloqueio de acesso simultâneo em modo de 

alteração. O protocolo CISF – Common Internet File System, torna possível a cada 

posto de trabalho adicionar uma nova unidade lógica correspondente à estrutura do 

repositório, facilidade também aproveitada quando se utiliza do protocolo FTP. 

Com esta arquitectura podem ser construídas as mais diversas soluções, como a Gestão 

Documental. Foi com base neste modelo conceptual de gestão de conteúdos que foram 

ponderadas as características do Alfresco e do KnowledgeTree, tendo-se optado pelo 

primeiro devido a várias razões. 

Desde logo por ser desenvolvido num ambiente Java (J2EE) e estarem publicadas todas 

as especificações, como seja o modelo de repositório (JSR 170) peça essencial na 

protecção da informação armazenada, em caso de futura migração. Este é também o 

ambiente tecnológico onde têm vindo a ser implementadas diversas soluções comerciais 

pelo que teria maior valor formativo por acompanhar uma das tendências com maior 

quota de mercado. 

Por outro lado o Alfresco combina uma base de dados relacional, MYSQL ou 

POSTGRES, com um motor de pesquisa textual (LUCENE) para armazenamento de 
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índices e conteúdos oferecendo elevada capacidade de desempenho. A combinação da 

pesquisa relacional e textual é uma aproximação essencial, quando se trata de 

informação não estruturada, caso dos arquivos e bibliotecas digitais pelo que este 

modelo é de grande interesse em diversas áreas. 

O KnowledgeTree está implementado num ambiente LAMP (LINUX, Apache, MYSQL 

e PHP) que, apesar da fácil instalação e administração, não oferece a potencialidade do 

ambiente Java. 

Por último refira-se que o Alfresco já dispõe de uma aplicação de gestão de documentos 

de arquivo, segundo a norma DoD 5015.2, do Departamento de Defesa dos E.U.A., pelo 

que poderá servir como referência e exemplo para a implementação da Gestão 

Documental que pretendemos desenvolver. 

Após este estudo comparativo foram já anunciadas novas funcionalidades para as 

ultimas versões publicadas, pelo que é necessário aceder periodicamente aos sítios do 

Alfresco128 e KnowledgeTree129 de forma a manter uma actualização constante sobre a 

evolução de ambos.  

O impacto das mudanças de paradigma, decorrentes da Web 2.0, que são 

permanentemente reflectidas em novos desenvolvimentos não podem fazer-nos afastar 

do objectivo principal, que tem a ver com a implementação dos requisitos necessários 

para a Gestão Documental. Por esta razão decidimos avançar com o desenvolvimento de 

um protótipo de demonstração sobre a plataforma Alfresco, para avaliar da sua 

capacidade de adequação a ambientes organizacionais que respeitam o modelo de 

requisitos previsto na recomendação MoReq2 e, simultaneamente, tentar compreender o 

seu impacto e oportunidade de utilização. 

Através duma colaboração com a empresa MoreData, que aceitou participar com as 

competências técnicas necessárias à configuração e programação do Alfresco, foi 

possível testar uma versão inicial com as funções básicas: criação, captura, acesso e 

                                                
128Para além do sítio principal  disponível em WWW <URL:http://www.alfresco.com> recomenda-se o acesso à 
informação técnica sobre o ALFRESCO disponível em WWW <URL:http://wiki.alfresco.com/wiki/Main_Page> 
129 Disponível em WWW <URL:http://www.knowledgetree.com>
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workflow. A circulação, através dum workflow simples foi testada, para ponderar o 

volume de trabalho necessário a um desenvolvimento mais exaustivo. 

Partindo do conceito que aqui vimos defendendo, relativamente a assumir a Gestão 

Documental como parte do Sistema de Informação foi nosso propósito privilegiar o 

modelo de integração que se apresenta na figura seguinte. 

EDIFACTEDIFACT

Servidor
Telecópia
Servidor
Telecópia

Digitalização
OCR

Digitalização
OCRSIGESIGE

CADCAD

Gestão
Documental

Gestão
Documental

Integração do Sistema de Informação

Aplicação
interna

Aplicação
interna

Servidor
E-Mail

Servidor
E-Mail

Figura 3.5 - Integração da Gestão Documental no Sistema de Informação 

O funcionamento global da aplicação que foi desenvolvida pode ser esquematicamente 

explicado através do diagrama da figura seguinte, em que são apresentados os grandes 

blocos funcionais que eram pretendidos atingir nesta fase. 
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Gestão Documental (arquitectura)

IntranetIntranet

Servidor TOMCAT
Postgres ou MySQL, Lucene
Servidor TOMCAT
Postgres ou MySQL, Lucene

ExpedienteExpedienteExpediente

Circulação
“workflow”
CirculaCirculaççãoão
““workflowworkflow””

AdministraçãoAdministraAdministraççãoão

Figura 3.6 - Funcionalidades implementadas com o Alfresco 

A título de exemplo apresentam-se dois ecrãs ilustrativos da aplicação que foi 

desenvolvida, o primeiro representando uma folha de recolha de dados e o seguinte a 

pesquisa e acesso aos documentos de arquivo electrónicos. 

Figura 3.7 - Exemplo de captura de metadados 
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Figura 3.8 - Exemplo de acesso aos documentos de arquivo electrónicos 

O trabalho realizado com o Alfresco, que nos dispensamos de descrever em pormenor 

por não ser objectivo da dissertação, permitiu obter conclusões sobre a adaptabilidade 

do software livre para um Sistema de Gestão Documental conforme o MoReq2. O 

quadro seguinte fornece um resumo dos resultados conseguidos. 

Plano de 
classificação

Foi possível demonstrar grande parte dos requisitos exigidos para o 
Plano de Classificação pois o Alfresco implementa a especificação 
JSR 170130 que comporta a construção de repositórios segundo 
especificações que integram muitos desses requisitos. 
As restantes regras podem ser programadas com recurso a funções 
nativas disponíveis no ambiente de desenvolvimento.

Controlo e 
segurança

Conforme se refere no ponto anterior a especificação JSR170 
define uma API para ligação de aplicações externas respondendo 
assim ao previsto na especificação. 
Os mecanismos internos permitem já estabelecer as regras de 
acesso bem como a segurança e exportação de dados em XML. 

                                                
130 JSR 170 Overview [Em linha]. [ Consult.  10 Ago. 2008]. Disponível em WWW 
<URL:http://www.day.com/etc/medialib/day_download_documents/white_papers.Par.0001.File.tmp/JSR_170_White
_Paper.pdf>
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Captura de 
documentos de 

arquivo

A aplicação pode ser ligada a equipamentos de digitalização que 
implementam as funcionalidades descritas. A captura de 
documentos de arquivo faz parte das características básicas do 
Alfresco pelo que são intrínsecas ao próprio sistema.  

Pesquisa, 
recuperação e 
representação

As funcionalidades de pesquisa e recuperação são inerentes ao 
Alfresco, pelo que estão incorporadas na própria aplicação. É 
possível uma pesquisa em texto livre sobre os conteúdos e outra, 
avançada, seleccionando valores dos metadados. Os documentos 
encontrados são apresentados através das aplicações instaladas, 
compatíveis com cada formato. 
  

Administração A administração do sistema é feita a partir de um perfil com 
permissões adequadas e permite implementar as regras que foram 
descritas. 

Preservação Não foram implementadas estas funcionalidades por estarem 
consideradas para uma fase posterior, caso se verifique interesse no 
seu desenvolvimento tendo em consideração a necessidade de 
estarem muito próximo do modelo OAIS. 
  

Prazos de 
conservação e 

destino final 
(Avaliação)

Não foram desenvolvidas quaisquer funções previstas para este 
ponto, por ser um assunto a desenvolver numa fase posterior e que 
exige a programação dos módulos necessários. No entanto já foram 
previstos metadados adequados para o controlo de prazos de 
conservação e destino final e que fazem parte do Plano de 
Classificação. 

Outras 
funcionalidades

O Alfresco integra desde o inicio funcionalidades próprias para a 
Gestão de Conteúdos e Gestão de Documentos pelo responde aos 
requisitos indicados. A integração com servidores de correio 
electrónico e telecópia não está disponível, mas foi realizada no 
âmbito do protótipo dada a importância que reveste essa integração. 
O programa permite a implementação de um workflow avançado 
com inclusão de regras flexíveis.  A assinatura digital pode ser 
integrada no sistema mas não está disponível com o Alfresco. 

Meta informação Podem ser definidos um número ilimitado de metadados e de 
modelos de entrada de dados segundo regras de validação 
previamente estabelecidas.  

Conforme se verifica e dado tratar-se de um trabalho de investigação, em que era 

pretendido explorar as potencialidades do uso de uma aplicação de software livre para a 

Gestão Documental, não foram exaustivamente desenvolvidas todas as funcionalidades 

previstas no modelo MoReq2. 

No entanto, o trabalho realizado permite comprovar a validade da sua aplicação prática 

e, por conseguinte, a possibilidade de ser instalado num ambiente real. A necessidade de 

uma configuração adequada, com menus e comandos orientados para o utilizador de 
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modo a facilitar a sua aceitação pelas pessoas a quem se destina obrigará a um esforço 

de desenvolvimento adicional idêntico ao exigido em aplicações proprietárias similares. 

Previamente a este trabalho foi considerada a hipótese de encontrar casos reais de 

utilização de Sistemas de Gestão Documental com software livre. 

Conforme se constata dos resultados do inquérito aos Municípios Portugueses, este é 

ainda um tema pouco divulgado onde a preferência continua a ser unicamente por 

aplicações proprietárias. De entre os 41% das respostas que admitem vir a instalar uma 

nova aplicação, nos próximos 3 anos, só 15% referem a possibilidade de esta ser de 

software livre o que mostra bem a reserva existente quanto a estas soluções. 

No domínio da Administração Central a opinião expressa por Luís Vidigal, no capítulo 

anterior (3.2.2  Modelo de requisitos), está muito próxima da realidade e algumas das 

aquisições recentes de instituições representativas, como o Instituto de Informática da 

Justiça e a Direcção-Geral de Arquivos, foram de programas proprietários (FileNet e 

Documentum) pelo que não é provável uma alteração destas políticas face ao recente 

investimento. 

Não foi possível avaliar em concreto a realidade empresarial apesar de se conhecerem 

algumas das experiências em curso onde o uso do software livre está mais dirigido para 

a Gestão de Conteúdos e não tanto para um modelo de requisitos como o proposto no 

MoReq2, que nos interessava verificar. 



4 Conclusões 

O objectivo desta dissertação centrou-se na oportunidade de aplicação do software livre 

para a Gestão Documental. 

Apesar dos conceitos da Ciência Arquivística estarem há muito estabelecidos o termo 

Gestão Documental tem sido sujeito a várias interpretações, quando apropriados por 

especialistas de outras áreas mais sensibilizados para as questões de índole tecnológica. 

Por isso, procurou-se mostrar o enquadramento teórico das normas e as boas práticas 

duma profissão milenar que atravessa os desafios da modernidade e dos novos 

ambientes electrónicos. 

A importância para a sociedade, em geral, e para os indivíduos, empresas e 

administração pública, que reveste uma maior atenção aos arquivos, enquanto 

repositório dos actos administrativos mais sensíveis nos Estados de direito democrático, 

foi demonstrada através das referências sobre a necessidade de maior transparência e 

responsabilização, por parte de quem está investido na tomada de decisões. 

Por este motivo o relevo que tem de ser dado aos documentos de arquivo e, por 

consequência, ao sistema de gestão de arquivo não pode ignorar os profissionais que são 

responsáveis «por todos os aspectos dessa gestão, incluindo a concepção, o desenho, a 

implementação e a manutenção dos sistemas de arquivo, e pela formação de utilizadores 

nas componentes da gestão de documentos e de funcionamento do sistema de arquivo, 

na medida em que afectam as práticas individuais». 

A realidade digital onde se operam as trocas comerciais e o valor real das empresas, 

agora concentrado no conhecimento dos colaboradores e nas relações que se 

estabelecem com os clientes, passou a determinar novas formas de organização da 

sociedade em que arquivos são de novo chamados a dar uma contribuição decisiva na 

criação, captura, circulação e utilização dos documentos de arquivo electrónicos. 

Os valores de evidência e de informação, reconhecidos nos documentos de arquivo, têm 

aqui mais pertinência ao evoluir para os arquivos virtuais. 
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Por força da sociedade de informação e conhecimento a Ciência Arquivística passou a 

integrar novos paradigmas, como seja a visão sistémica das organizações, através duma 

maior aproximação à administração e gestão de empresas e ao uso de novos ambientes 

tecnológicos integrados. 

A escola histórica tecnicista, que foi seguida durante muitos anos, ainda não foi possível 

de substituir por concepções mais recentes, como a da Ciência da Informação, 

persistindo enquanto cultura organizacional prevalecente conforme se constatou do 

inquérito realizado junto dos Municípios Portugueses. 

Uma abordagem através dos Sistemas de Informação, poderá ser outra possível 

alternativa, valorizando o modelo sócio-técnico que destaca os actores, tarefas, estrutura 

ligando-os com a Gestão Documental. Ao ser considerada como fazendo parte do 

Sistema de Informação, tal como outros necessários para responder às actividades de 

gestão - controlo operacional, controlo de gestão e planeamento estratégico, passará a 

deter um estatuto que até agora não tem sido devidamente reconhecido. 

Os modelos propostos de evidência/informação, avaliação documental, posicionamento 

estratégico e das fases de crescimento e maturidade são alguns contributos que se 

pretendem inovadores para o estabelecimento de uma metodologia de análise da Gestão 

Documental, a ser validada em estudos futuros e que, por envolver o acesso a um 

recurso chave – a informação, é sentida como decisiva no equilibro de poder entre os 

grupos de cada organização. Sendo potencialmente uma ameaça à mudança das 

estruturas, cultura, políticas e formas de trabalho, dá origem a resistências naturais no 

momento de ser implementada e origem de eventuais insucessos. 

Mas também não devemos ignorar que os arquivistas são normalmente excluídos das 

equipas criadas para escolher e adquirir uma aplicação, levando em muitos casos a que 

se verifiquem más práticas no que toca à escolha e aquisição de sistemas de Gestão 

Documental. 

Será possível aproveitar esta oportunidade de abordagem da Gestão Documental 

segundo os modelos e metodologias dos Sistemas de Informação? 
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As aplicações informáticas existentes no mercado publicitam funcionalidades de gestão 

documental que apenas representam uma pequena parcela dos requisitos obrigatórios e 

com a recente publicação do Modelo de Requisitos MoReq2 dificilmente estarão 

disponíveis, no imediato, soluções que contemplem todas as funcionalidades, até porque 

esse investimento só será realizado pelas empresas se for economicamente viável e 

ofereça um retorno significativo. 

Estamos perante um ciclo fechado em que o investimento em sistemas proprietários só 

ocorrerá se o mercado viabilizar novas soluções, que entretanto têm dificuldades em 

penetrar num segmento já com grande oferta de aplicações, apesar de incompletas. A 

própria ausência de certificação destas aplicações deveria fazer-nos reflectir sobre a 

contradição entre a importância formal de evidência e autenticidade dos documentos e a 

não conformidade dos sistemas informáticos destinados à sua captura e acesso. 

A oportunidade de implementação de um Sistema de Gestão Documental através do uso 

de software livre, face às actuais circunstâncias económicas, organizacionais, 

tecnológicas e profissionais pretendeu ser demonstrada ao longo desta dissertação com 

base em pressupostos teóricos, nos resultados do inquérito aos Municípios Portugueses 

e na aplicação desenvolvida com o Alfresco. 

O país atravessa uma complicada crise económica, com taxas de crescimento e de 

desemprego assinaláveis a que se junta uma situação externa muito complexa, não só 

por via da crise do subprime ocorrida nos Estados Unidos como também pela 

especulação em torno dos mercados de cereais e de energia. Apesar da nossa situação 

económica, alguns indicadores conseguem ainda ser mais favoráveis do que a média dos 

países da Comunidade Europeia, o que não augura nada de bom dada a dependência das 

nossas exportações relativamente aos parceiros Europeus. A própria Espanha atravessa 

uma das piores crises dos últimos 15 anos pelo que é difícil contar com a solidariedade 

ibérica. 

Perante este cenário a aquisição de tecnologia e de programas proprietários, 

maioritariamente com origem externa, só agrava o desequilíbrio da balança de 

pagamentos pelo que deveremos encontrar soluções que não prejudiquem a necessária 

inovação e desenvolvimento sem comprometer os orçamentos do Estado e das 
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empresas. Através do recurso ao software livre é possível manter o ritmo de inovação, 

reduzir a importação de programas proprietários e fazer perdurar a vida dos 

equipamentos por não estar sujeito às exigências dos ambientes gráficos mais exigentes. 

Conforme foi verificado as actuais soluções de Gestão Documental não cumprem com 

todos os requisitos do MoReq2 pelo que o recurso a programas, como o Alfresco, pode 

ser a oportunidade alternativa do ponto de vista económico para os Municípios 

Portugueses. 

A partilha do software livre, um dos seus princípios fundamentais, facilitará o 

desenvolvimento de uma aplicação adoptada e partilhada entre todos, sem prejuízo da 

introdução de ajustamentos em cada caso por se tratar de código aberto. Os formatos 

abertos, são outra das grandes vantagens por permitirem mais facilmente a 

implementação de políticas de preservação e a troca e cooperação com vista à 

constituição de repositórios Regionais e Nacionais, essenciais para repercutir a nossa 

memória colectiva. 

Com a implementação de um Sistema de Gestão Documental segundo os princípios dos 

Sistemas de Informação, consegue-se a integração harmoniosa das suas componentes – 

tecnologias, pessoas e organização, possibilitando-se o redesenho dos processos de 

negócio. Os Municípios vêm dando grande importância à Certificação da Qualidade 

mas esta só é possível através do suporte documental que está na essência dos princípios 

da Ciência Arquivística. 

Um redesenho dos modelos de circulação de documentos de arquivo é hoje essencial, 

perante a multiplicidade de fontes digitais, onde se destaca o correio electrónico, e a 

descentralização que ocorre com as novas formas de organização de trabalho. O 

ambiente de trabalho colaborativo e as experiências da Web 2.0 vão ter grandes 

repercussões no que já é conhecido por Empresa 2.0, onde o software livre será uma 

oportunidade de mudança organizacional e contributo para o Sistema de Gestão 

Documental. 

Do ponto de vista tecnológico foi demonstrado como as funcionalidades dos programas 

de software livre podem ser usadas para implementar as principais funcionalidades 
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exigidas na criação, captura e acesso aos documentos de arquivo electrónicos. 

Conforme foi descrito, o actual ambiente tecnológico tem vindo a orientar-se para 

configurações que recorrem a servidores Web, simplificando as exigências dos postos 

de trabalho locais e disseminando o acesso, através do recurso às redes de comunicações 

e à Internet. Os Municípios são instituições com grande dispersão física e, por isso 

mesmo, a Gestão Documental depende muito de arquitecturas descentralizadas tornadas 

possíveis pelos protocolos de comunicação e disponibilizadas em soluções de software 

livre que, na sua génese, têm precisamente o conceito do trabalho em ambientes 

descentralizados. A oportunidade tecnológica oferecida pelo software livre é constitui 

uma vantagem diferenciadora do Sistema de Gestão Documental. 

Finalmente, ao nível profissional, tentamos demonstrar como é necessário encontrar a 

oportunidade para uma afirmação e reconhecimento dos profissionais de arquivo quase 

sempre considerados como «guardiães da documentação histórica».  

Uma apreciação dos resultados do inquérito realizado aos Municípios Portugueses 

permite concluir que há já uma participação muito equilibrada, dos técnicos de arquivo 

e dos técnicos administrativos. Apesar disto, a Gestão Documental continua a ser 

percepcionada como uma actividade da Área Administrativa, confirmado pela 

dependência orgânica prevalecente. 

Caminha-se claramente para uma descentralização dos arquivos na fase activa, mas não 

existem políticas estabelecidas quanto ao valor do correio electrónico nem dos 

documentos digitais, deixados ao critério de quem os recebeu/enviou ou produziu. A 

ausência de formalização de políticas é uma das fragilidades sentidas e justificada com a 

existência da grande maioria de situações com orientações avulsas. Num tal ambiente é 

natural a falta de sensibilidade para as questões da avaliação documental, mesmo 

quando as razões invocadas se prendem com a falta de técnicos de arquivo ou de novas 

instalações. É que, se no momento da produção, tivessem sido estabelecidos os prazos 

de conservação e destino final este problema não subsistiria. 

O acesso fácil e imediato, indicado pelas Autarquias como o principal objectivo da 

Gestão Documental, decorre certamente por a maioria usar já uma aplicação informática 

cuja principal funcionalidade é, fundamentalmente, o registo de correspondência. A 
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fiabilidade da informação, relegada para ultimo lugar, e a ausência de funcionalidades 

relativas à gestão dos depósitos e avaliação automática são alguns dos sinais reveladores 

da falta de uma gestão integrada.  

Mas, apesar da situação actual quanto à ausência de requisitos das actuais aplicações 

informáticas o certo é que a maioria refere não estar prevista qualquer substituição 

futura preferindo apenas uma actualização das aplicações existentes. 

Conforme foi afirmado as tecnologias oferecem vantagens quando permitem alterar os 

hábitos e rotinas existentes mas, depois de estruturarem e formalizarem os processos 

existentes, podem transformar-se em mais um factor de resistência à mudança se 

repercutirem no tempo modelos ultrapassados. 

As tecnologias também podem romper com as velhas regras e criar novas formas de 

funcionamento mas para isso é necessária uma mudança da visão da Gestão 

Documental, apoiada em profissionais com formação adequada, o que passa por as 

instituições terem outra abordagem aos documentos de arquivo, desde a fase de 

produção e numa perspectiva integrada. Não importa tanto a dependência orgânica 

como a compreensão e sensibilidade para um activo que não pode ser ignorado por 

todos os que têm responsabilidades perante terceiros. 

A formação dos técnicos administrativos onde estão centralizadas as tarefas de captura 

de documentos de arquivo e de todos os colaboradores envolvidos na produção 

documental será uma das medidas para conseguir a mudança. Mas tal formação depende 

muito da possibilidade de experimentação em ambiente real, por vezes difícil de 

conseguir. 

O software livre facilita o acesso a novas soluções sem obrigar a uma decisão 

antecipada, por isso mesmo irreversível, libertando de armadilhas de soluções 

proprietárias incompatíveis ou que invoquem complementaridades e continuidades 

duvidosas.  

Ao tornar possível uma participação alargada dos vários intervenientes nos circuitos 

documentais consegue-se, através da aprendizagem organizacional, obter resultados 
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mais rapidamente em ambientes multidisciplinares de entre ajuda. Estes ambientes são 

os que ocorrem na prática diária quando todos os colaboradores são chamados a 

formalizar, através dos documentos de arquivo, os actos e actividades que decorrem de 

tomadas de decisão aos vários escalões. 

Mas muito para além desta visão interna de cada Arquivo e da sua comunidade própria, 

o software livre vem potenciar a colaboração e entre ajuda entre as diferentes 

instituições. Sabendo-se que a principal condicionante da sua adopção está no receio 

quanto à eventual ausência de apoio técnico ou mesmo numa descontinuidade do 

desenvolvimento futuro a única forma de protecção contra estas dificuldades estará na 

capacidade do funcionamento em rede. 

Cada Arquivo, detendo competências diferenciadas, pode partilhar da sua experiência 

com todos os outros incrementando parecerias onde cada um contribuirá na medida em 

que detenha mais aptidão, eventualmente decorrente da sua dimensão e meios humanos 

disponíveis. 

Conjugando os objectivos de cada instituição com os conceitos e interesses comuns será 

possível construir uma comunidade arquivística em rede onde o software livre se torna 

no aglutinador de vontades e do trabalho colaborativo. A questão está em saber 

aproveitar das vantagens decorrentes do baixo custo, para reorientar o investimento na 

valorização das capacidades dos técnicos, com vista a uma maior autonomia. Logo, há 

que reavaliar a formação actual e as novas competências exigidas com esta alternativa, 

conseguindo também outras formas de empenhamento. 

É um esforço onde devem participar as Associações Profissionais, as Universidades e as 

Entidades promotoras da formação profissional, pois os fundamentos da Ciência 

Arquivística combinados com as tecnologias, as pessoas e a organização envolvem um 

outro conjunto mais alargado de saberes. Os arquivistas têm aqui um papel determinante 

ao fazerem a ponte com a realidade dos novos documentos de arquivo, cada vez mais 

em suporte digital, e saberem usar o software livre como uma oportunidade 

profissional. 
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ANEXOS





I - Inquérito aos Municípios Portugueses 
�

Modelo da carta enviada aos Presidentes dos Municípios e o inquérito enviado 
em conjunto. 

�



�

�

�
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NOTA 

As respostas quantitativas poderão indicar valores estimados, desde que 
assinalados entre parêntesis,  quando não seja possível  obter valores 
exactos. 
As respostas qualitativas deverão assinalar com  X  uma ou mais opções, 
de modo a esclarecer com precisão as questões apresentadas. 

Para qualquer esclarecimento poderá contactar através de: 
tese.rafael.antonio@gmail.com  ou pelo telemóvel: 969 371 333

Obrigado pela sua colaboração!  

1 – Caracterização da organização 

1.1 - Número de habitantes do Município: 

�  - até 20.000; 
�  - de 20.000 a 100.000; 
�  - maior que 100.000. 

1.2 - Total de colaboradores do Município: 

�  - menor que 200; 
�  -  de 200 a 1.000; 
�  -  de 1.000 a 4.000; 
�  -  4.000 a 10.000; 
�  -  maior que 10.0000. 

1.3 – Indique a dependência orgânico-funcional das unidades de arquivo: 

Dependência orgânico-funcional
Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermédio 

Arquivo 
Definitivo 

Área Administrativa    

Área Cultural / Património    

Do Presidente / Vereador    

1.4 – Os serviços estão todos localizados num mesmo edifício? 

�  - Sim  �  - Não (indique quantos  ______ ) 
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1.5 - Total de colaboradores envolvidos em tarefas de expediente (incluir todas as 
unidades orgânicas), arquivo intermédio e arquivo definitivo: 

 -  Técnicos Superiores; 
 -  Técnicos Superiores de Arquivo ;  
 -  Técnicos Profissionais / Assistentes  Administrativos 

1.6 – O total de colaboradores indicados em 1.5 está distribuído por: 

 Expediente 
(todas as unidades) 

Arquivo 
Intermédio 

Arquivo 
Definitivo 

Técnicos Superiores    

Técnicos Superiores de 
Arquivo  

   

Técnicos Profissionais / 
Assistentes Administrativos 

   

1.7 - Total de documentos recebidos: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1.8 - Total de documentos expedidos:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1.9 - As tarefas de recepção da documentação são: 

�  - Centralizadas no serviço administrativo que depois os distribui; 
�  - Descentralizadas por cada unidade orgânica. 

1.10 - As tarefas de registo e classificação da documentação entrada são: 

�  - Centralizadas no serviço administrativo que depois os distribui; 
�  - Descentralizadas por cada unidade orgânica. 

1.11 – O arquivo corrente dos documentos está: 

�  - Centralizado no serviço administrativo; 
�  - Descentralizado por cada unidade orgânica. 

1.12 - As tarefas de registo e classificação da documentação expedida são: 
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�  - Centralizadas no serviço administrativo; 
�  - Descentralizadas por cada unidade orgânica. 

1.13- A expedição física de documentos está: 

�  - Centralizada no serviço administrativo; 
�  - Descentralizada por cada unidade orgânica. 

1.14 – Existem cópias dos documentos expedidos na: 

�  - Unidade orgânica que os processa e/ou produz; 
�  - Copiador geral; 
�  - Apenas em suporte digital. 

1.15 – A circulação de documentos electrónicos é feita através de: 

�  - Impressão em papel e distribuição manual; 
�  - Distribuição como anexo a mensagem de correio electrónico; 
�  - Fluxo de trabalho (Workflow); 

1.16 – Excluindo o expediente administrativo são também registados e classificados os 
documentos produzidos internamente, das seguintes áreas funcionais: 

�  - Recursos humanos; 
�  - Gestão contabilística e financeira; 
�  - Gabinete jurídico e contencioso; 
�  - Informática; 
�  - Gestão da Qualidade; 
�  - Obras; 
�  - _________________ 
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1.17 - Seleccione qual a opção que melhor representa a politica interna sobre o uso do 
correio electrónico da organização: 

�  - Existe um programa de recolha e classificação automática de todo o correio 
electrónico recebido e expedido; 

�  - Os utilizadores seleccionam o correio com valor administrativo e enviam-
no para uma aplicação de gestão documental; 

�  - Os utilizadores seleccionam o correio com valor administrativo e guardam 
num disco do servidor de rede; 

�  - Os utilizadores seleccionam o correio com valor administrativo e guardam 
no disco do computador pessoal; 

�  - Os utilizadores guardam o correio com valor administrativo em pastas da 
aplicação de correio electrónico; 

�  - Os utilizadores imprimem o correio com valor administrativo e enviam 
para o arquivo do serviço; 

�  - Os utilizadores imprimem o correio com valor administrativo e arquivam 
em pastas pessoais; 

�  - Os utilizadores têm liberdade de decidir sobre o correio electrónico 
recebido e enviado; 

�  - O correio electrónico não tem valor administrativo para a organização. 

1.18 - Seleccione qual a opção que melhor representa a politica interna da organização 
sobre os documentos digitais produzidos (processamento de texto, folhas de cálculo, 
apresentações, desenhos, etc.): 

�  - Os utilizadores registam os documentos numa aplicação de gestão 
documental; 

�  - Os utilizadores guardam os documentos num disco do servidor de rede; 

�  - Os utilizadores guardam os documentos no disco do computador pessoal; 

�  - Os utilizadores imprimem os documentos e arquivam no serviço; 

�  - Os utilizadores imprimem e expedem os documentos, guardando cópia em 
pastas pessoais; 

�  - Os utilizadores têm liberdade de decidir como gerir os seus documentos. 

1.19 - A política de gestão dos documentos recebidos, produzidos e expedidos pela 
organização, em particular no que respeita aos métodos e procedimentos de controlo são 
estabelecidas com base em: 

�  - Orientações avulsas da gestão de topo; 
�  - Propostas apresentadas pelos serviços produtores de documentação; 
�  - Análise dos “processos de gestão” e “desenho dos fluxos de informação”;  
�  - Manual de procedimentos aprovado superiormente;
�  - Manual de qualidade. 
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1.20 - Por grau de importância (1 a 5) valorize o impacto do estabelecimento de uma 
política de gestão de documentos relativamente a: 

 1  2  3  4  5 
�����  - Desenvolvimento ordenado e eficiente da organização; 
�����  - Salvaguarda dos activos - prova documental do património; 
�����  - Prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro; 
�����  - Exactidão e integridade dos documentos; 
�����  - Preparação oportuna de informação fiável; 
�����  - Resposta atempada a auditorias e inspecções; 
�����  - Acesso fácil e imediato a toda a informação produzida. 
�����  - Optimização do espaço ocupado em depósitos 
�����  - Preservação da memória da organização 

1.21 – A responsabilidade da implementação da política de gestão dos documentos 
em fase activa está cometida: 

�  - À hierarquia do órgão administrativo; 
�  - Às unidades orgânicas produtoras da documentação; 
�  - Ao arquivo intermédio / definitivo / municipal;
�  - A um técnico com funções de “gestor da documentação”. 

1.22 – A responsabilidade da implementação da política de gestão dos documentos 
em fase semi-activa está cometida: 

�  - À hierarquia do órgão administrativo; 
�  - Às unidades orgânicas produtoras da documentação; 
�  - Ao arquivo intermédio / definitivo / municipal;
�  - A um técnico com funções de “gestor da documentação”. 

1.23 – A organização dispõe de uma aplicação informática para: 

�  - Digitalização de documentos; 
�  - Registo de correspondência; 
�  - Registo de documentos digitais; 
�  - Classificação; 
�  - Encaminhamento (“Workflow”); 
�  - Controlo e seguimento de decisões /despachos; 
�  - Avaliação (avisos de datas e autos de transferência); 
�  - Gestão de depósitos; 
�  - Descrição de documentos em arquivo definitivo. 
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1.24 – Se respondeu a algum dos pontos de 1.23 indique: 

1.25 – É previsível a aquisição de uma aplicação de gestão documental: 

�  - De 1 a 3 anos; 
�  - De 3 a 5 anos; 
�  - Não está previsto. 

1.26 – No caso de uma nova solução integrada de gestão documental qual a opção 
desejável: 

�  - Aplicação comercial proprietária; 
�  - Aplicação baseada em Software Livre; 
�  - Desenvolvimento por equipa interna; 
�  - Actualização da aplicação já existente com novas funcionalidades. 

Adicione outros comentários que permitam melhor caracterizar a organização: 

Nome da aplicação:
Fornecedor:

Sistema operativo (servidor):
Base de dados:
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2 – Avaliação dos fundos documentais 

A preocupação com o crescimento e acumulação dos documentos produzidos pelas 
organizações teve expressão legislativa através do Dec-Lei 29/72 e da Portaria 503/86.  
A revogação daquela lei pelo Dec-Lei 447/88, da responsabilidade do Instituto Português 
de Arquivos que tinha por missão a coordenação da politica nacional de arquivos, 
introduziu a obrigatoriedade da intervenção da tutela da Cultura e culminou com  a 
reformulação do regulamento arquivístico para as autarquias locais através da Portaria 
412/2001. 

Pretende-se compreender qual o impacto destes diplomas na avaliação, selecção e 
eliminação dos documentos de cada organização. 

2.1 – O plano de classificação em vigor tem uma estrutura: 

�  - Orgânica; 
�  - Funcional; 
�  - Orgânico-funcional; 
�  - Outra; 
�  - Não é utilizado um plano de classificação. 

2.2 – Indique as datas de publicação das 3 ultimas versões do plano de classificação: 

   

2.3 – Durante os últimos 20 anos tiveram lugar eliminações: 

�  - Anuais 
�  - Periódicas 
�  - Ocasionais 
�  - Nunca ( se respondeu a esta opção continuar em  2.6 ) 

2.4 – As eliminações realizadas tiveram em consideração as tabelas de selecção da: 

�  - Portaria 503/86; 
�  - Portaria 412/2001. 

2.5 – Indique qual o volume aproximado de documentos eliminados do arquivo: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Metros lineares       
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2.6 – Indique qual o volume aproximado de documentos existentes em arquivo 
intermédio e definitivo: 

2.7 – Se não foram realizadas eliminações anuais ou periódicas indique o motivo: 

�  - Aguardar futuras instalações; 
�  - Falta de técnicos de arquivo; 
�  - Desconhecimento das portarias; 
�  - Custos elevados; 
�  - Decisão de manter toda a documentação 

2.8 – A aplicação dos prazos de conservação é da responsabilidade de: 

�  - Serviço de expediente; 
�  - Unidades produtoras da documentação; 
�  - Serviço de arquivo. 

2.9 – A eficiência da avaliação dos documentos a eliminar / conservar foi condicionada 
por : 

�  - Falta de classificação dos documentos; 
�  - Dificuldade na reconstituição das séries; 
�  - Dispersão de depósitos; 
�  - Desadequação da tabela de selecção da portaria face à realidade local; 
�  - Necessidade de mão-de-obra especializada; 
�  - Escassez de recursos. 

2.10 – A avaliação da documentação com interesse administrativo abrangeu: 

�  - Documentos em suporte papel; 
�  - Ficheiros informáticos; 
�  - Documentos digitais; 
�  - Correio electrónico. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Metros lineares       
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3 – Sobre o perfil de competências dos técnicos 

3.1 – Para a gestão de topo a elaboração de propostas sobre as políticas e 
procedimentos de gestão documental é solicitada, por grau de importância (1 a 5), às 
seguintes áreas funcionais: 

1  2  3  4  5 
�����  - Administrativa; 
�����  - Financeira;
�����  - Jurídica;
�����  - Informática; 
�����  - Arquivo;
�����  - Engenharia; 
�����  - Recursos himanos; 
�����  - Outra   ___________________

3.2 – O levantamento de processos necessários para identificar os circuitos de 
informação e estabelecer os fluxos de informação é realizado por: 

�  - Consultores externos; 
�  - Equipa interna com recurso a consultor externo;
�  - Equipa interna; 

3.3 – A coordenação da equipa interna de levantamento de processos é coordenada 
por um técnico com formação / experiência em: 

�  - Informática; 
�  - Administração ou Gestão; 
�  - Arquivo; 
�  - Atendimento;
�  - Economia ou Finanças;
�  - Direito 
�  - Engenharia 
�  - Assessoria da Vereação. 
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3.4 – Na especificação, escolha e implementação de uma aplicação de gestão 
documental quais as competências a privilegiar, dos membros da equipa interna, por 
grau de importância (1 a 5): 

1  2  3  4  5 
�����  -  Gestão documental e Arquivos; 
�����  -  Análise e desenho de processos; 
�����  -  Organização e Gestão;  
�����  -  Gestão da Qualidade; 
�����  -  Formação e Relações humanas; 
�����  -  Sistemas de informação; 
�����  -  Tecnologias de Informação; 
�����  -  Bases de dados e metadados; 

COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE 
Este inquérito destina-se à elaboração de uma tese académica e as respostas obtidas 
apenas serão tratadas como dados estatísticos para apresentação de resultados globais. 
Nunca serão divulgadas quaisquer informações individuais de cada organização! 

Poderá manter o anonimato ou, caso concorde, identifique a instituição e quem 
preencheu o inquérito. 
         Muito obrigado pela colaboração. 

Nome da instituição:
______________________________________________________________________ 

Preenchido por: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Categoria / Função: ______________________________________________________ 

Contacto: ______________________________________________________________ 
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II - Oferta de formação académica 
�

Listas de oferta da formação académica, obtida através de consulta feita em 10 de 

Julho de 2008, à Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas e 

disponível em WWW 

<URL:http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_cdisp.htm> 

�
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Doutoramento
LISBOA
Doutoramento "Documentación e Información" 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em convénio com a Universidad de Alcalá

http://www.grupolusofona.pt

PORTO
Doutoramento em Ciência da Informação 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras 
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=DOUT

Doutoramento em Biblioteconomia e Documentação: Documentação e Informação Científica 
Universidade Portucalense 
http://www.uportu.pt 

Mestrado 

AVEIRO
Mestrado em Gestão de Informação 
Universidade de Aveiro, Departamento de Economia, Gestão e Eng.ª Industrial 
http://www.posgrad.ua.pt/pt_resultDtl.asp?RefIDCurso=19

BRAGA
Mestrado em Ciências da Informação e da Documentação 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia 
http://www.braga.ucp.pt/resources/documents/FACFIL/cidnet.htm

ÉVORA
Mestrado em Ciências Documentais 
Universidade de Évora, Departamento de História 
http://www.uevora.pt

FARO
Mestrado em Ciências Documentais 
Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
https://si-web.ualg.pt/index.php?option=com_wrapper&Itemid=68

GUIMARÃES
Mestrado em Ciência da Informação 
Universidade do Minho 
http://mci.dsi.uminho.pt/

LISBOA
Mestrado em Estudos de Informação e Bibliotecas Digitais 
ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa) 
http://dcti.iscte.pt/eibd

Mestrado em Ciências Documentais 
UAL - Universidade Autónoma de Lisboa 
http://www.universidade-autonoma.pt

Mestrado em Educação e Leitura  
Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia 
http://www.fpce.ul.pt/cursos/mestrados/leitura.asp?accao=showplano&id_curso=1

Mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares 
Universidade Aberta 
http://www.univ-ab.pt/cursos/mestrados/mgibe/index.html

Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Informação em Contexto Digital 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=135,668707&_dad=portal&_schema=PORTAL

PORTO
Mestrado em Gestão de Informação 
Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia 
http://sifeup.fe.up.pt

Mestrado em Educação e Bibliotecas 
Universidade Portucalense 
http://www.uportu.pt
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Pós-graduação 

BEJA
Pós-graduação em Ciências Documentais 
Universidade Moderna 
Informações: sec.beja@umoderna.pt 

BRAGA
Pós-graduação em Ciências da Informação e da Documentação 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia de Braga 
http://www.braga.ucp.pt 

COIMBRA 
Curso de Especialização em Ciências Documentais 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras 
http://www.uc.pt

COVILHÃ 
Curso de Especialização em Ciências Documentais 
Universidade da Beira Interior, Departamento de Letras 
http://www.ubi.pt

ÉVORA
Pós-graduação em Ciências Documentais 
Universidade de Évora, Departamento de História 
http://www.dhis.uevora.pt

FARO
Curso de Especialização em Ciências Documentais 
Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
https://si-web.ualg.pt/index.php?option=com_wrapper&Itemid=69

LEIRIA 
Pós-graduação em Ciências Documentais 
ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administração 
http://www.islaleiria.pt

LISBOA
Curso de Especialização em Ciências Documentais 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras 
http://www.fl.ul.pt/posgraduados/ciencias_documentais.htm

Curso de Especialização em Ciências Documentais 
UAL - Universidade Autónoma de Lisboa 
http://www.universidade-autonoma.pt

Curso de Especialização em Ciências Documentais 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=135,542849&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pós-Graduação em Ciências da Informação - Documentação 
ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administração 
http://www.isla.pt

Curso de Especialização em Ciências da Informação e da Documentação 
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
http://www.fcsh.unl.pt/cpg/e_cid.asp

Curso de Especialização em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares 
Universidade Aberta 
http://www.univ-ab.pt/cursos/gibe/index.html

Curso Pós-Graduado de Especialização em Informação e Documentação Jurídicas 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito 
http://www.fd.ul.pt/cursos/pgrad/pgrad06-07/doc-jur.asp

ODIVELAS
Curso de Especialização em Ciências da Documentação e da Informação 
ISCE – Instituto Superior de Ciências Educativas 
http://www.isce-odivelas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=86

PONTA DELGADA
Pós-Graduação em Ciências Documentais e da Informação 
Universidade dos Açores, Faculdade de História, Filosofia e Ciências Sociais 
http://www.dhfcs.uac.pt/pdf/pcdi.pdf



183 

Pós-graduação (continuação) 

PORTO
Pós-graduação em Ciências da Informação e da Documentação 
Universidade Fernando Pessoa 
http://www.ufp.pt

Curso de Especialização em Ciências Documentais 
Universidade Portucalense 
http://www.upt.pt

Curso de Especialização em Ciências Documentais 
Universidade Lusófona do Porto

http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=194,590493&_dad=portal&_schema=PORTAL

SANTARÉM
Pós-Graduação em Organização e Animação de Bibliotecas Escolares / Centros de Recursos Educativos 
Escola Superior de Educação de Santarém 
http://www.eses.pt/ 

Licenciatura 

BRAGA
Licenciatura em Ciências da Informação e da Documentação 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia de Braga 
http://www.facfil.ucp.pt/1ciclo/cid/

COIMBRA
Licenciatura em Ciências de Informação, Arquivística e Biblioteconómica 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras 
http://www.uc.pt/ects/portugues/programmes/letras/Informac/index.html

FARO
Licenciatura em Ciências Documentais e Editoriais 
Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
https://si-web.ualg.pt/index.php?option=com_wrapper&Itemid=67

LISBOA
Licenciatura em Ciência da Informação 
UAL - Universidade Autónoma de Lisboa 
http://www.universidade-autonoma.pt/

PORTO
Bacharelato e Licenciatura (Licenciatura Bietápica) em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação 
Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão 
http://www.ipp.pt

Licenciatura em Ciência da Informação 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras e Faculdade de Engenharia 
http://sigarra.up.pt

Licenciatura em Ciências da Informação e da Documentação 
Universidade Portucalense  
http://www.upt.pt

Bacharelato 

AVEIRO
Bacharelato em Documentação e Arquivística 
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 
http://acesso.ua.pt/infocurso1.asp?ID_Curso=106 
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Cursos Médios 
Curso de Técnicos Profissionais de Biblioteca e Documentação e de Arquivo proporcionado por Escolas Profissionais 

ARCOS DE VALDEVEZ

EPRALIMA - Escola Profissional do Alto Lima 
http://www.epralima.pt

BEJA 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 
http://www.epbjc.pt/index2.htm 

LISBOA 

INETE - Instituto de Educação Técnica 
http://www.inete.pt/Escola Profissional Almirante Tasso de Figueiredo 
Informações: info@ep-almt-d-tasso-rcts.pt

PAREDES DE COURA 

Escola Profissional do Alto Minho Interior 
Tel: 251 783 710 

PORTO 

Escola Profissional de Comércio Externo 
Tel: 22 207 68 00 

VISEU  

Escola Profissional da Fundação Dona Mariana Seixas
http://www.epms.pt 

�

�



III - Modelo OAIS 

Resumo da norma internacional ISO 14721:2003, conhecido como modelo de 

referência OAIS (Open Archival Information System) 
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A norma internacional ISO 14721:2003, conhecido como modelo de referência OAIS 

(Open Archival Information System) tem origem no Comité Consultivo dos Sistemas 

das Agências Espaciais (CCSDS), organização fundada em 1982 por grande número de 

Agências Espaciais com vista a estabelecer um fórum de discussão sobre os seus 

sistemas, é significativo pela sensibilidade às questões de preservação e armazenamento 

a longo prazo de toda a informação digital produzida durante as missões espaciais. Por 

isso desenvolveu vários esforços, conjuntamente com a Organização Internacional de 

Normalização (ISO), no sentido de estabelecerem um modelo conceptual destinado a 

identificar os componentes funcionais que devem existir num Sistema de Informação 

dedicado à preservação digital. 

O seu principal contributo está na introdução de conceitos e terminologia próprios, 

estruturados num documento único de referência, o que vem facilitar a comunicação 

entre todos que estão envolvidos na preservação digital, entendida como um conjunto de 

políticas, serviços e práticas destinados a fornecer acesso fidedigno a longo prazo aos 

recursos digitais, de interesse para uma determinada comunidade. 

Importa destacar a importância no acesso continuado a longo prazo à informação e 

outro património cultural, que venha a existir em formato digital, pois é já uma 

realidade da grande maioria das instituições que ainda não se aperceberam do 

verdadeiro problema, escondido por detrás das permanentes mudanças tecnológicas. 

O termo longo prazo, para a preservação digital, corresponde a um período de tempo 

suficientemente longo para que se verifiquem impactos devidos à evolução dos 

suportes, dos programas e dos formatos decorrentes de alterações significativas. Mas 

para além da evolução tecnológica são os próprios suportes que têm uma duração 

limitada e por isso mesmo implicam cuidados especiais de preservação. 

Como sabemos, da realidade prática dos arquivos definitivos, a conservação dos 

suportes tradicionais não está ameaçada nem pela dependência de equipamentos e 

programas para a sua leitura nem pelo tipo, capacidade e duração do suporte. Os 

suportes digitais precisam de ser refrescados regularmente segundo um ciclo bem 

identificado onde sejam tidas em consideração as condições técnicas, expressas pelo 

fabricante e função da temperatura, humidade relativa e características do meio 
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ambiente onde se encontram armazenados (poeiras, contaminantes, raios ultravioletas e 

intensidade de campos magnéticos). Saliente-se ainda que estas condições técnicas 

variam entre cada fabricante, condicionando o respectivo preço, o que recomenda um 

cuidado muito especial no processo de aquisição por estarem em risco diversas variáveis 

tanto técnicas como económicas. 

A rápida obsolescência e deterioração, ocorrida com os suportes digitais, levaram à 

necessidade da publicação do modelo OAIS já referido. Este modelo não é exclusivo 

dos suportes digitais e pode ser aplicado a qualquer artefacto, desde que sejam tidas em 

conta as necessárias adaptações, mas é evidente que a sua utilidade principal está no 

domínio digital quer relativo a conteúdos produzidos nativamente quer obtidos a partir 

de documentos noutros formatos (papel, microfilme, etc.). 

O conceito central expresso pelo OAIS, Sistema de Informação Aberto para Arquivo, 

descreve bem a sua origem, decorrente de uma discussão aberta, estimuladora da 

participação de todas as entidades interessadas que apresentaram os esboços dos vários 

documentos, reviram e modificaram as propostas existentes para conseguir um modelo 

consensual que expressa a abertura e diálogo entre as várias partes envolvidas. 

Como princípio, este sistema define-se enquanto organização de pessoas e sistemas que 

aceitam a responsabilidade de preservar a informação e torná-la disponível a uma 

designada comunidade. 

Daqui decorrem dois aspectos muito importantes: a preservação da informação, 

garantindo que a mesma se manterá ao longo do tempo, e o fornecimento do acesso à 

informação arquivada de forma consistente com as necessidades dos utilizadores 

primários (uma designada comunidade). 

Esta forma de estratificar o acesso por comunidades específicas tem a ver com o facto 

de que cada grupo de utilizadores deve ser capaz de aceder à informação sem depender 

de quem a produziu, ou seja, ter competências para a interpretar. Assim, no caso de 

documentos contabilísticos e financeiros só quem saiba ler os balanço e demonstração 

de resultados estará apto a compreender aquilo a que pretende ter acesso, tal como os 

projectos de estabilidade de um edifício, de especialidades e os diagramas técnicos só 
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estão acessíveis (no sentido de serem interpretados e compreendidos) a quem for capaz 

de identificar a simbologia e ler os cálculos de engenharia. 

Uma designada comunidade pode corresponder a todo o conjunto de utilizadores com 

acesso à informação, se esta tiver um carácter generalista adequado aos mesmos. 

Para o estabelecimento dum Sistema de Informação de Arquivo torna-se necessário 

assumir as seguintes responsabilidades: 

� negociar e aceitar informação adequada dos produtores, através do 

estabelecimento de critérios que determinem quais os materiais apropriados para 

serem armazenados; 

� motivar os interessados em transferir os seus materiais para a custódia do 

sistema de arquivo, conseguindo a cedência dos direitos intelectuais e as 

autorizações para executar os procedimentos necessários a cumprir os objectivos 

da preservação a longo prazo, através do seu controlo. Esta responsabilidade é 

descrita de forma genérica para qualquer sistema de arquivo pelos que a 

obtenção da cedência de direitos e autorizações apenas se aplica quando se trata 

de uma entidade autónoma externa aos produtores, sem prejuízo de numa 

organização onde o sistema esteja implementado ser importante o 

estabelecimento das normas de transferência interna; 

� determinar o âmbito da comunidade de utilizadores para garantir que a 

informação é compreendida de forma autónoma e sem depender do seu produtor, 

em particular através duma contextualização do acto de produção para ser 

facilmente compreendido pelas gerações vindouras; 

� garantir que a informação é preservada de tal forma que esteja acessível e 

legível, através do estabelecimento e documentação das políticas e dos 

procedimentos adoptados para a preservação da informação; 

� estabelecer formas de acesso que respondam ás necessidades dos utilizadores 

através da oferta de serviços e estabelecimento de mecanismos adequados.  
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Esta descrição de responsabilidades é tanto mais importante quanto pode servir de 

inspiração para os sistemas tradicionais actuais em que as preocupações de longo prazo, 

como os arquivos intermédios e definitivos, é um assunto de reduzida intervenção. Não 

nos podemos alhear que, afinal, uma evolução para o ambiente digital passa também por 

solucionar – avaliando e eliminando, todo o atraso de muitos anos. 

O modelo OAIS, do ponto de vista conceptual, prevê a existência de três entidades 

externas com quem comunica e são a razão de existência: a gestão do arquivo, o 

produtor e o consumidor (uma designada comunidade).
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Figura 5.1 – Modelo OAIS 

A gestão tem como preocupação principal a existência do sistema de arquivo através da 

formulação de políticas que governam as suas actividades, em particular estabelecendo 

um plano estratégico e conseguindo os financiamentos necessários ao seu 

funcionamento. De notar que não estão incluídas aqui as tarefas de funcionamento 

operacional, representadas no diagrama pelo bloco funcional de administração. 
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O produtor representa o indivíduo, organização ou sistema que procedem à 

transferência da informação para o sistema de arquivo, através do bloco funcional de 

ingestão. 

O consumidor, conforme já se referiu, corresponde a um subconjunto de utilizadores (a 

designada comunidade) capaz de compreender a informação de forma autónoma (sem a 

ajuda de especialistas) e independente do produtor. A tipificação desta comunidade 

determina o conteúdo e a forma como é preservado, o que implica uma dimensão de 

metadados necessários para a contextualização desse mesmo conteúdo. 

Estes três actores correspondem aos papéis funcionais a desempenhar através dos 

elementos da estrutura de uma organização ou, num caso cooperativo, entre as entidades 

que colaboram no estabelecimento do sistema de arquivo cooperativo, regional ou 

nacional. 

De realçar a aplicabilidade de todos estes conceitos, destacado no próprio documento 

sobre o modelo OAIS quando se refere a um arquivo tradicional, como a entidade que 

conserva os documentos administrativos do Estado, duma instituição ou sociedade 

privada ou pessoa individual e que permite o acesso aos consumidores públicos ou 

privados. Este entendimento serve apenas como nota de referência para a compreensão 

da visão do modelo OAIS e não pode ser tomado à letra para o conceito mais vasto da 

palavra arquivo que temos vindo a apresentar. 

Ao nível funcional, o modelo OAIS define seis serviços de alto nível, componentes 

funcionais que correspondem ao conjunto de mecanismos necessários para garantir a 

preservação da informação de longo prazo e a sua disponibilidade para cada designada 

comunidade. 

A Ingestão constitui o serviço dedicado a aceitar a informação submetida pelo produtor 

e a implementar os mecanismos necessários para a validação de que a mesma não está 

incompleta ou corrompida, transformação num formato adequado para ser arquivado e 

gerido pelo sistema de arquivo, extracção dos metadados necessários à pesquisa e 

recuperação e, finalmente, transferência de toda esta informação e dos metadados 

associados para o sistema de arquivo. O produto final é um PIA – pacote de informação 
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de submissão, resultado da interacção com o produtor e do processo de aceitação da 

informação entregue com vista à sua custódia. 

O Sistema de Arquivo tem como tarefas principais a gestão e a conservação a longo 

prazo dos materiais digitais entregues. De entre as funções a desempenhar destacamos 

as preocupações com o refrescamento e migração dos suportes digitais, única forma de 

garantir que os dados ao nível mais elementar (sequência de bits) se encontram legíveis 

e com a segurança física, disponibilizando mecanismos de salvaguarda que previnam os 

riscos de anomalias e catástrofes. O acesso ao sistema de arquivo é o fim último deste 

bloco funcional apesar de não estar aqui compreendida a ligação externa ao consumidor, 

noutro bloco funcional. 

Para ser possível descrever e identificar a informação arquivada foram previstas bases 

de dados com metadados descritivos que são responsabilidade do bloco de Gestão de 

Dados. Este, compreende tarefas necessárias para um controlo do desempenho e 

administração das operações do sistema, em particular a manutenção e actualização das 

bases de dados, sempre que nova informação é recebida. A Gestão de Dados é assim 

uma função central por ser através desta que se disponibiliza a pesquisa e recuperação 

da informação, bem como o suporte de todas a operações internas. 

A constante evolução dos interesses dos consumidores e das plataformas tecnológicas 

impõe que seja desenvolvido um plano estratégico de preservação com vista a garantir a 

actualidade do sistema, através duma permanente observação do ambiente externo que 

permita avaliar o impacto que decorre do aparecimento de novas tecnologias de acesso e 

armazenamento, bem como o âmbito e expectativas dos utilizadores. O Plano de 

Preservação é a componente funcional prevista para este efeito, constituindo-se como 

garante da permanente adequação às mudanças externas, tanto sociais como 

tecnológicas, antecipando as melhores estratégias que permitam ao Sistema de 

Informação de Arquivo manter-se em permanente actualidade. 

O Acesso oferece os serviços necessários para que os consumidores, em geral, e cada 

designada comunidade, em particular, tenha a possibilidade de localizar, requisitar e 

receber os itens existentes em arquivo. É uma função essencial para comunicação de 

tudo que está sob custódia, por estabelecer os mecanismos necessários para receber os 
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pedidos de consulta, enviar a solicitação para o Sistema de Arquivo, providenciar 

mecanismos de segurança e acesso e realizar eventuais transformações necessárias para 

apresentar a informação ao consumidor. 

Para a coordenação dos componentes funcionais descritos, assim como a condução de 

todas as operações regulares foi prevista a função de Administração, que tem a seu 

cargo a visão geral de funcionamento do Sistema de Arquivo, actuando junto do 

produtor para negociar os acordos de submissão, do consumidor para fornecer serviços 

de suporte e da gestão para estabelecer e manter as políticas e normas de arquivo. 

O modelo OAIS é uma referência conceptual e, por tal motivo, está muito para além das 

meras preocupações instrumentais devendo ser observado como uma forma de 

desenvolvimento integrado do sistema de arquivo. As recomendações que devem ser 

retiradas do modelo e da norma ISO 14721:2003, que o formaliza, são muito 

importantes para o estabelecimento dum diálogo aberto entre as instituições nacionais 

com vista a garantir a implementação do processo de preservação do nosso património e 

preparando para uma cultura digital, que é já hoje!
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IV - Modelo de requisitos MoReq2 

Resumo do modelo de requisitos MoReq2 conforme o documento original 
MoReq2: MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF 
ELECTRONIC RECORDS: UPDATE AND EXTENSION, 2008, consultado em 20 
de Maio de 2008 e disponível em WWW. 
<URL:http://www.cornwell.co.uk/moreq2/MoReq2_body_v1_03.pdf > 
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Plano de classificação 

O Plano de Classificação é a coluna vertebral de qualquer Sistema de Gestão 

Documental e a sua aplicação permite a implementação de uma estrutura, como a do 

exemplo da figura seguinte. 

Todos os elementos devem ter uma identificação única – o Identificador do Sistema, e 

ainda uma codificação numérica – o Código de Classificação, complementado por um 

Título da Classe. O código de classificação deve ser combinado com o código dos 

níveis superiores, até à classe de topo. 

Doc. Arq.Doc. Arq.

ClasseClasse

PastaPasta

ClasseClasse

Plano de ClassificaçãoPlano de Classificação

ClasseClasse ClasseClasse ClasseClasse

Doc. Arq.Doc. Arq. Doc. Arq.Doc. Arq.

PastaPasta

Figura 5.2 – Plano de Classificação 

Um documento de arquivo deve poder existir em qualquer um dos seguintes elementos: 

classe, pasta, sub-pasta ou volume de forma a ser compatível e adequar-se ao Plano de 

Classificação de cada organização, podendo ser ilimitado o número de níveis (classes e 

pastas). 
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Este plano só pode ser modificado por um utilizador com permissões de administração, 

podendo no entanto uma determinada classe ser alterada por utilizadores com as devidas 

permissões. 

O Plano de Classificação deve ser gerido de forma dinâmica sendo permitida a fusão, 

divisão e cópia de classes através de operações simples, não interferindo nos 

documentos de arquivo já existentes. 

Cada classe, pasta, sub-pasta ou volume deve poder conter uma nota explicativa de 

forma a clarificar o seu conteúdo, auxiliando os utilizadores na escolha da mais 

adequada, bem assim como os prazos de conservação e destino final  

Todo o plano e correspondentes metadados devem poder ser exportados de forma total 

ou parcial, bem como importados, mantendo a uniformidade e coerência inicial. 

De referir que a exportação ou importação só devem ser realizadas com base num 

formato XML, mesmo que não esteja publicado um esquema formal, para se garantir a 

transferência de todas as relações hierárquicas e a transparência dos dados. 

Os códigos de classificação devem poder ser atribuídos automaticamente e serem 

configurados de modo a seguir um formato que seja adequado à organização (incluindo 

a definição do valor inicial, intervalos numéricos entre classes, possibilidade de adição 

de zero à esquerda, prefixos globais ou extensões e caracteres separadores).  

As classes devem ter um atributo com a data de abertura e fecho, não sendo possível 

adicionar novos documentos quanto estiver encerrada. Os dados das classes de nível 

superior devem poder ser herdados pelas de nível inferior. 

No caso dos volumes, estes deverão ser concebidos numa lógica de abertura e fecho, em 

que as respectivas datas ficam assinaladas, não podendo ser adicionados mais 

documentos a um volume fechado. Os novos volumes devem herdar os atributos 

comuns da pasta onde estão inseridos.  
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O fecho dos volumes poderá ser feito automaticamente com base numa data (ano civil, 

data de fecho de contas ou outra), um acontecimento ou número máximo de documentos 

de arquivo por cada volume.  

Destaque-se ainda a importância de um mecanismo de ligação simbólica às classes, 

pastas e volumes para evitar a duplicação dos documentos de arquivo, quando tenham 

de estar referidos mais do que uma vez. 

Um Plano de Classificação, com as características descritas, pode ser representado 

segundo o modelo entidade-relação apresentado na figura seguinte. 

Plano de classificação

Classe

Pasta

Sub-Pasta

Volume

Documento

Componente

Documento de arquivo
Tipo de

documento
de arquivo

Tipo de
documento

Prazos de 
Conservação 

e
Destino Final 

constituído por
1

1 - *
�

constituído por� 1 - *

1

1 - *

1

tem

�

tem

�

contem�

aplica-se a�

�aplica-se a

constituído por

�

pode conter�

formado de�

armazenado em

�

1 - *
1

1   1   1

1   1   1

1 - *0 - *

1 - *

0 - 1
1 - *

1 - *

1 - *

pode  ser  subdividida  em

0 - *

0 - *

1    1

0 - * 0 - *

1

pode ser subdividida em

1 - *

1 - *
1

Figura 5.3 – Modelo entidade-relação para os documentos de arquivo 
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Cada Classe, representada usualmente por uma notação numérica, está posicionada 

segundo uma hierarquia, depende de uma classe superior e pode conter várias classes de 

nível inferior. Cada classe só pode, exclusivamente, conter outras classes; pastas e sub-

pastas ou documentos de arquivo. 

As Pastas podem estar colocadas em qualquer nível da hierarquia mas apenas em 

classes que não contenham outras classes. Cada pasta só pode, exclusivamente, ser 

subdividida em sub-pastas, volumes ou conter documentos de arquivo. 

As Sub-Pastas são uma subdivisão das pastas, por necessidade de gestão, e só podem, 

exclusivamente, ser divididas em volumes ou conter documentos de arquivo.  

Os Volumes são a forma de subdividir as pastas ou sub-pastas quando existe a 

necessidade de estabelecer limites devido ao elevado número de documentos de arquivo 

ou para separar períodos temporais. O conceito de Volume está, pois, implícito na 

própria palavra e tem a ver com a simplificação das formas de agrupamento dos 

documentos de arquivo, devido a condicionantes físicas ou lógicas (dimensão, 

sequência numérica, cronologia, prazos de conservação, etc.). 

A dimensão das pastas, que na realidade dos arquivos tradicionais é solucionada através 

do recurso à criação de vários volumes sequenciais, não é critica num ambiente 

electrónico. Mas quando se colocam questões de ergonomia e de acesso remoto então há 

toda a vantagem em considerar estas limitações físicas, para facilitar a navegação 

através das pastas ou mesmo prever a necessidade de individualizar alguns parâmetros 

como sejam os prazos de conservação. Apesar das capacidades tecnológicas, quase 

ilimitadas, continua a ser mais simples aceder a listas de documentos quando o seu 

número é limitado. Refira-se, no acesso através da Web, quando as páginas transmitidas 

incluem toda a informação a visualizar, poderá originar ficheiros de grandes dimensões 

e maior tempo de transmissão. 

A tabela dos Prazos de Conservação, que deve fazer parte do Plano de Classificação, 

aplica-se às classes, pastas, sub-pastas e volumes, sem prejuízo de ser possível uma 

afectação individual, por cada documento de arquivo ou por tipologia. 
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Os documentos de arquivo electrónicos são compostos por um ou vários documentos os 

quais por sua vez podem pertencer a vários documentos de arquivo. Esta é uma 

particularidade do modelo representado pela relação bidireccional 1-* (um para vários). 

De salientar que tanto os documentos como os documentos de arquivo são compostos 

por um ou mais componentes, situação muito comum quando se trata de páginas Web 

com uma estrutura que exige a combinação de ficheiros HTML, imagens no formato 

GIF ou JPEG e ainda folhas de estilo e comandos em linguagem JAVASCRIPT. 

A representação que foi apresentada na figura anterior ilustra de forma muito simples e 

esquemática a descrição aqui apresentada, como resumo do modelo MoReq2 

As classes servem para agregar outras classes ou pastas e sub-pastas e correspondem, na 

terminologia dos arquivos definitivos, às secções e séries enquanto as pastas e sub-

pastas identificam os contentores (as agregações) dos documentos de arquivo. 

De sublinhar que o termo Pasta aqui proposto não é utilizado nos documentos 

elaborados pela IAN/TT, em particular a tradução do MoReq onde é preferido o termo 

dossiê131, se bem que apenas para a especificação em causa. 

Não obstante as competências próprias de carácter técnico e normativo daquela 

Instituição132 e da consideração e respeito pelos técnicos envolvidos nestes trabalhos, 

permitimo-nos utilizar outro termo por o julgar mais adequado para um ambiente 

operacional. Se consultarmos as várias definições da terminologia arquivística, 

verificamos que também não existe total consonância para o uso da palavra dossiê, o 

que seria importante esclarecer nesta fase inicial de aplicação do MoReq2. 

Assim, temos para dossier133 a «unidade arquivística constituída por um conjunto de 

documentos coligidos com o fim de informar uma decisão pontual; e também a atrás 

referida por dossiê - (somente na presente especificação) um conjunto de documentos de 

arquivo relacionados entre si, tratados como uma unidade e agregados por se reportarem 

                                                
131INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO - Recomendações para a gestão de 
documentos de arquivo electrónicos. Lisboa: IAN/TT, 2002. p. 27 
132 Actualmente, nos termos da sua Lei Orgânica aprovada pelo Decreto-Lei nº 93/2007, de 29 de Março, 
passou a ser denominada por Direcção-Geral de Arquivos. 
133 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO. Orientações técnicas para avaliação 
da documentação acumulada. Lisboa: IAN/TT, 1999. p. 54. 
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a uma mesma acção, um assunto determinado, por serem tipologicamente idênticos, 

etc.». 

Esta última definição é muito próxima da que consta do Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística e equivalente a «processo» e «colecção» apesar de, na 

prática corrente, ser muito mais aplicada a primeira quando se pretende referir um 

trabalho de compilação temática ou com o fim de informar uma decisão pontual. Uma 

pesquisa da palavra dossier em páginas Web de Portugal fornece 632.000 resultados e 

para dossiê 291.000 resultados, sempre com este sentido. 

Como exemplo podemos referir: «Fundação Mário Soares: Dossier Amílcar Cabral. 

Coletânea sobre este personagem. Inclui discursos gravados, fotos e documentos 

históricos.» e «Dossier Imprensa: Nesta área poderá encontrar diferentes Dossiers de 

Imprensa preparados especificamente para as acções organizadas para os Órgãos de 

Comunicação Social.». 

Por outro lado a palavra «file» da norma ISAD(G) foi traduzida134 por «Processo (file) - 

Unidade organizada de documentos agrupados, quer para utilização corrente pelo seu 

produtor, quer no decurso da organização arquivística, por se referirem a um mesmo 

assunto, actividade ou transacção. Um processo é geralmente a unidade básica de uma 

série». 

Tais razões levaram à consulta do Dicionário Houaiss da língua portuguesa onde a 

definição dada para a palavra «pasta» corresponde a «espécie de bolsa …para guardar 

documentos», o que nos fez considerar a sua adopção, em vez de dossiê, até por ser a 

mais usual, quando se referem os directórios das aplicações informáticas. 

Com base no modelo do Plano de Classificação aqui descrito e nas especificações do 

Modelo de Requisitos MoReq2 apresentamos as principais funcionalidades de um 

Sistema de Gestão Documental que entendemos serem as mais pertinentes para a 

avaliação das soluções neste domínio. 

                                                
134 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO. -  ISAD(G): Norma Geral Internacional de 
Descrição Arquivística: adoptada pelo Comité deNormas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 
1999. - 2ª ed. -Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo, 2002. pg. 14 
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Controlo e segurança 

As garantias de autenticidade e fidedignidade, tão importantes nos documentos de 

arquivo electrónicos, só podem ser possíveis se forem respeitados os princípios 

enunciados pela Norma Portuguesa NP 4438:2005, estabelecendo-se medidas de 

controlo sobre quem pode aceder e as regras de segurança física, de modo a evitar 

qualquer destruição decorrente de falhas dos sistemas. 

A identificação dos documentos de arquivo considerados vitais é essencial para o 

estabelecimento de medidas de recuperação, prioritárias em caso de anomalia grave. 

Para a implementação das políticas de acesso a segurança deve ser baseada em dois 

grupos principais: administração e utilizadores. As políticas devem poder ser 

implementadas tanto ao nível de grupo como de perfis, mutuamente exclusivas, de 

modo a limitar os acessos não autorizados (por exemplo, apesar de um utilizador 

pertencer ao grupo que pode executar pesquisas estará num perfil limitado quanto à 

visualização ou mesmo à informação sobre alguns dos documentos de arquivo que 

encontre). Para este efeito deverá ser possível que o sistema tenha diferentes 

alternativas: não dar resposta, confirmar a existência sem mostrar informação ou apenas 

uma parte. 

Tanto o acesso às funções como às classes, pastas e documentos tem de estar definido e 

ilimitado o número de perfis possíveis de criar, não sendo possível utilizar o sistema 

quem não possua um perfil definido. 

Deverá ser possível estabelecer permissões apenas sobre parte do Plano de Classificação 

bem como especificar os grupos que podem aceder aos documentos de arquivo, criados 

segundo um determinado perfil. 

Uma interface de programação de aplicações (API) deverá estar disponível para ser 

possível aceder aos documentos, a partir de outras aplicações segundo condições de 

segurança a estabelecer.  
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Para efeito de auditoria devem ser registados elementos relativos a todas as acções sobre 

cada documento de arquivo (acção, utilizador e data), as tentativas de acesso não 

autorizado bem como as relativas à administração e alteração de parâmetros de 

configuração. 

A existência de rotinas automáticas de segurança dos registos de auditoria, acessíveis 

por entidades externas, e os procedimentos de recuperação devem ficar estabelecidos de 

tal forma que sejam protegidos, no todo ou em parte, os diversos componentes do 

Sistema de Gestão Documental. 

Devem estar disponíveis rotinas calendarizadas para a segurança física de dados que 

permitam especificar a periodicidade, o tipo de informação e o suporte a utilizar. Terão 

de ser incluidos mecanismos de explicitação dos documentos de arquivo vitais (aqueles 

que são absolutamente essenciais) de modo a poder ser realizada a sua segurança e 

recuperação, num curto espaço de tempo, de forma a estarem imediatamente 

operacionais. 

A recuperação de dados deve ser possível, tanto para uma instalação iniciada de novo 

como para um ambiente existente, sem que se verifiquem duplicações ou adulteração da 

informação. 

Prazos de conservação e destino final 

Os prazos de conservação devem poder aplicar-se às classes, pastas e volumes bem 

como aos documentos de arquivo. Para esse efeito não pode existir limite quanto ao 

número de prazos de conservação e destino final. Também não pode haver limite para o 

valor máximo dos prazos de conservação e serem admitidos períodos até um máximo de 

100 anos. 

Quaisquer alterações só podem ser realizadas através de um perfil de administração e 

devem ser aplicadas de imediato, mantendo-se uma história de todas as alterações que 

venham a ocorrer, para efeitos de auditoria. 
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Sendo atingido o limite do prazo de conservação o sistema deve iniciar 

automaticamente os procedimentos necessários para a tomada de decisão quanto ao 

destino final. Quando existam conflitos sobre prazos de conservação devem ser 

emitidos avisos para a administração do sistema, de modo a serem resolvidos os 

mesmos. Deve ser prevista a possibilidade de combinar acontecimentos (o volume ter 

sido aberto ou fechado, um documento de arquivo ter sido acedido) com os prazos de 

conservação.  

As decisões quanto ao destino final devem ser possíveis de parametrizar, pelo menos, 

nos seguintes casos: conservação definitiva, rever, eliminação automática, eliminação 

após autorização e transferência para um arquivo.  

O procedimento de revisão sobre o destino final deve ser feito através de 

funcionalidades específicas que facilitem a selecção das classes, pastas e documentos de 

arquivo segundo determinadas condições, bem assim como a tomada de decisão sobre a 

eliminação, transferência, revisão posterior ou conservação definitiva. 

Na exportação deve ser possível a selecção de classes, pastas e volumes e incluir os 

prazos de conservação e destino em formato electrónico ou impresso. Esta exportação 

deve ser feita no formato XML e também permitir a transferência dos documentos de 

arquivo no formato em que foram capturados. 

A transferência poderá ser executada em sequência de tal forma que: o conteúdo e 

estrutura dos documentos de arquivo não são alterados, todos os componentes dos 

documentos de arquivo são exportados como uma unidade, todas as ligações com os 

metadados são retidos bem como entre as classes, pastas e volumes de modo a que 

possam ser reconstituídos no destino. 

Só após a confirmação da uma transferência bem sucedida é que podem ser eliminados 

os dados, mantendo-se no entanto informação necessária que constitua uma prova da 

entrega, como sejam a data, código de classificação, titulo, descrição, responsável pela 

eliminação ou transferência, justificação desta e quaisquer outras referências que 

facilitem uma pesquisa posterior destes dados. 
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Captura de documentos de arquivo 

O termo captura deve ser entendido como o acto de registar, classificar e fixar, de forma 

definitiva, os documentos de arquivo de modo a fazerem parte do Sistema de Gestão 

Documental. 

Neste sentido deve ser possível: 

� capturar quaisquer documentos de arquivo electrónicos independentemente do 

formato e  sem alteração do conteúdo; 

� garantir a sua associação com o Plano de Classificação e com uma ou mais 

pastas ou classes. 

De salientar que a exigência de qualquer tipo de formato deve ter em conta a 

multiplicidade de fontes num ambiente empresarial, das quais se destacam entre outros: 

aplicações das estações de trabalho, em particular as de escritório electrónico; correio 

electrónico; bases de dados; imagens digitalizadas; áudio e vídeo; páginas Web; blogs; 

wikis; formulários electrónicos; sistemas de informação geográfica; documentos 2D/3D; 

transacções EDI e documentação de projectos incluindo o código fonte de programas. 

Esta lista nunca pode ser exaustiva, face à variedade de novas aplicações pelo que deve 

ser feito um levantamento competo em cada caso. 

Não deve haver limite quanto ao número documentos de arquivos capturados em 

qualquer classe, pasta ou volume nem quanto ao seu total. Esta exigência apenas 

respeita à funcionalidade lógica pois depende sempre da capacidade de armazenamento 

disponível. 

Quando um documento de arquivo for composto por vários componentes estes devem 

ser capturados na totalidade, garantindo a relação entre eles de modo a garantir a 

integridade estrutural e a sua alteração, eventualmente para ajustar as referências 

internas. Uma alternativa poderá ser a conversão para o formato PDF/A que preserve a 

aparência estática do mesmo. 
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Mesmo na eventualidade no caso de não estar instalada a aplicação que produziu o 

documento de arquivo, este deve poder ser capturado. 

A versão do formato do documento de arquivo deve ficar registada bem como um 

conjunto mínimo de metadados que respeitem o modelo de metadados definido. No 

caso de documentos de arquivo, produzidos para serem enviados, deve ser possível 

extrair automaticamente: a data do documento de arquivo, o receptor, o conhecimento, o 

assunto, o autor e a referência interna. 

A data e hora devem sempre ficar registadas, para efeitos de auditoria, se possível 

através dum sistema de certificação de marca do dia. 

Os metadados obrigatórios devem estar sempre, presentes em todos os documentos 

capturados e apresentados no ecrã, sendo emitido um aviso ao utilizador quando se 

verifique a ausência de algum elemento. O sistema deve ainda verificar a duplicação de 

títulos, da mesma entidade. 

A captura dos documentos de arquivo deve poder ser feito em várias fases e existir um 

procedimento simples, para encaminhamento e aprovação dos documentos, antes de 

serem capturados. 

Para ser possível capturar, em tempo real, documentos de arquivo e transacções de 

outras aplicações deve estar disponível uma interface de programação de aplicações que 

permita implementar ligações lógicas. 

Os mecanismos de controlo de duplicados devem garantir que são emitidos avisos 

quando existam conteúdos idênticos na mesma pasta ou na mesma classe, bem como no 

título, data, autor e endereço. Se possível, devem também existirem mecanismos de 

controlo dos documentos de arquivo, para verificar se estão completos e são 

consistentes. 

Estará prevista a captura de conjuntos de documentos de arquivo a partir de várias 

origens: um outro sistema de Gestão Documental, um ficheiro compatível, um sistema 

de captura de imagem ou dum conjunto de directorias. Aplicam-se aqui os mecanismos 
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de controlo usados na captura manual bem assim como na aquisição automática de 

metadados. 

Em todos os casos deve estar garantido o registo da informação necessária para 

auditoria de rastreabilidade. 

O correio electrónico, cada vez mais uma fonte importante de documentos de arquivo, 

deve poder ser implementado segundo várias opções: uma captura total do correio 

recebido e enviado e respectivos anexos ou por uma captura selectiva, segundo regras 

estabelecidas. Deve ainda ser possível estabelecer outras regras, conferindo maior 

autonomia aos utilizadores, para estes seleccionarem as mensagens que entendam 

necessárias capturar. 

A extracção automática de metadados deve estar sempre incluída de modo a obter, 

quando presente, informação relativa à data, receptor, conhecimento, titulo, remetente, 

assinatura electrónica e respectivo fornecedor do serviço de certificação. 

Para a selecção e captura do correio electrónico terão de estar disponíveis 

funcionalidades que simplifiquem as operações, não obrigando a mudar da aplicação de 

gestão do correio electrónico e podendo usar as facilidades de arrastar e colar, escolher 

como capturar a mensagem e os anexos, seleccionar varias mensagens ou ainda alterar o 

título e as datas de envio e recepção. 

As características dos documentos de arquivo que não possam ser definidas através do 

plano de classificação, tais como atributos, requisitos de conservação, controlo de 

acesso e tipologia devem poder ser estabelecidos por meio de valores predefinidos. 

No caso de digitalização de documentos devem estar previstos formatos de imagem 

mais usuais, com diferentes resoluções e dimensões (pelo menos A3 e A4), e uma 

operação em lotes, enviando as imagens para filas de espera. Se forem utilizadas 

técnicas de reconhecimento óptico o sistema deverá permitir utilizar o texto obtido tanto 

no preenchimento dos metadados como na pesquisa por conteúdo. 
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Todas as imagens devem poder ser anotadas e adicionada informação relativa à 

operação de digitalização, equipamento e programa utilizado, características, número de 

imagens, etc. 

Pesquisa, recuperação e representação 

O acesso aos documentos de arquivo é o principal objectivo de quem deles dependa 

para uma tomada de decisão. Assim, devem estar disponíveis funcionalidades avançadas 

de pesquisa, recuperação e apresentação de resultados tanto no ecrã como através de 

listagens diversas. De salientar que tais funcionalidades têm de ser baseadas em regras 

de acesso e confidencialidade, muito precisas, para garantir a segurança e 

confidencialidade de toda a informação existente. 

A pesquisa e recuperação deverão ser realizadas sobre todos os documentos de arquivo 

e com diferentes níveis de agregação (classes, pastas, sub-pastas e volumes), através da 

combinação de termos dos metadados e conteúdos e de subconjuntos seleccionados. Os 

resultados obtidos devem poder servir para uma pesquisa mais restrita, sem ter de se 

repetir a expressão, e apresentados por ordem de pertinência. 

As expressões de pesquisa devem poder utilizar operadores booleanos, de proximidade 

e de substituição de caracteres. No caso de serem usadas palavras-chave ou um Tesauro, 

será possível aceder directamente às listas de termos ou à estrutura de relações e 

seleccionar qualquer um. 

Todas as expressões deverão poder ser guardadas para uso posterior, incluindo uma 

execução calendarizada. 

No caso da pesquisa por datas, para além de expressões usuais para selecção por limites 

temporais, devem estar disponíveis facilidades para uso de expressões literais (semana, 

mês, trimestre, ano, etc.) 
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A pesquisa deve poder ser parametrizada, através do perfil de administração, de modo a 

fixar os valores por defeito relativos ao total de resultados a apresentar, elementos a 

visualizar e campos do formulário de pesquisa. 

Sempre que seja visualizado um resultado, que contenha uma classe, pasta, sub-pasta, 

volume ou documento de arquivo este deve ser acedido através de um clique com 

apresentação do conteúdo e metadados. A apresentação não pode estar condicionada 

pela inexistência do programa que esteja associado ao formato dos documentos. 

Devem estar disponíveis ferramentas de impressão dos documentos de arquivo, 

conteúdos, listas de classes, pastas, volumes, prazos de conservação e destino final bem 

como de palavras-chave controladas ou de um Tesauro. Também devem estar 

disponíveis para impressão, os elementos de auditoria de rastreabilidade. 

Quando não for possível imprimir documentos de arquivo por se tratar de um formato 

não adequado, devem existir programas de visualização (áudio e vídeo). 

Administração 

As funções de administração só devem ser possíveis de executar a partir de um perfil 

adequado. Conforme já foi referido os mecanismos de segurança impõem a 

obrigatoriedade de estabelecer múltiplos perfis, para acesso às funcionalidades e à 

informação, normalmente definidos para dois grupos principais: administração e 

operação. 

Os perfis de administração podem ter diferentes níveis de responsabilidade, desde a 

configuração e criação de utilizadores até tarefas mais simples de manutenção e 

realização de cópias de segurança. 

Pare este efeito deve ser possível atribuir permissões de execução de funções de 

administração a um utilizador ou perfil, bem como atribuir um perfil a um ou mais 

utilizadores. 
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O controlo e monitoria do espaço de armazenamento disponível e das taxas de erro que 

venham a ocorrer, deve poder ser realizado através de relatórios para administração do 

sistema. Ao nível de relatórios deve estar previsto um vasto conjunto de informações e 

estatísticas que permitam a análise completa e a administração de todos os componentes 

tecnológicos e aplicacionais, como sejam: o plano de classificação, as pastas e 

documentos de arquivos, a actividade dos utilizadores e permissões de acesso e 

segurança, o destino final dos documentos de arquivo. 

Para além de relatórios configurados previamente existirá ainda a possibilidade de 

recorrer a relatórios avulsos, definidos em cada momento. Idealmente, estes devem ser 

construídos através de um componente específico para produção de relatórios e incluir a 

possibilidade de processamentos periódicos (diários, semanais, mensais, trimestrais). 

A escolha dos parâmetros de selecção tanto pode incluir todo o sistema como apenas 

algumas classes, grupos de utilizadores e períodos temporais. O resultado final será 

ordenado por vários critérios e níveis, apresentando totalizadores e representações 

gráficas bem como poderá ser exportado para outras aplicações, pelo menos, nos 

formatos XML e CSV.  

De entre os principais tipos de relatórios a obter destacam-se: 

� número total e localização de pastas, sub-pastas e volumes ordenados ou não por 

controlo de acesso; documentos de arquivos ordenados por formato e versão; 

documentos electrónicos ordenados por dimensão e localização; documentos de 

arquivo vitais; 

� taxas de captura e pesquisa de documentos de arquivo; taxas de criação de novas 

classes e pastas; 

� número e localização de documentos, taxas de captura/criação e de pesquisa. 

A auditoria de rastreabilidade incluirá, pelo menos, as classes, pastas, sub-pastas, 

volumes, documentos de arquivo, utilizadores e períodos de tempo, para diferentes 

critérios baseados em categorias de segurança, grupos de utilizadores ou outros 

metadados. 



212 

Os prazos de conservação e disposição final terão de merecer uma atenção particular, 

quanto à disponibilidade de ferramentas de produção de relatórios e estatísticas, as quais 

devem permitir obter listagens sobre: 

� prazos de conservação e destino final ordenados por motivo e data; 

� entidades a quem estão atribuídos prazos de conservação e destino final 

específicos; 

� prazos de conservação e destino final aplicados a todas as entidades numa dada 

classe; 

� identificação, comparação e revisão de prazos de conservação e destino final 

(incluindo os conteúdos) para todo o Plano de Classificação; 

� identificação de possíveis contradições no estabelecimento de prazos de 

conservação e destino final. 

Devem ainda estar disponíveis estatísticas cumulativas sobre as decisões de destino 

final, para um dado período, apresentadas em tabelas e em gráficos. 

As tarefas de transferência, exportação, eliminação e anulação devem originar relatórios 

sobre erros de processamento e falhas na operação. De igual modo devem ser emitidos 

relatórios semelhantes relativos à importação, incluindo a indicação do progresso, 

estado e número de documentos de arquivo integrados. 

O sistema deve implementar o princípio da inalterabilidade dos documentos de arquivo 

mas quando, por razões excepcionais, seja necessário qualquer alteração sobre os 

documentos de arquivo ou mesmo a eliminação de classes, pastas, sub-pastas e volumes 

e documentos de arquivo esta só pode realizar-se através da criação de uma cópia 

modificada que será mantida em simultâneo com o original inalterado. Nestes casos, o 

resultado de uma pesquisa deve sempre apresentar todas as cópias modificadas. 

Qualquer operação realizada deve gerar informação necessária para auditoria de 

rastreabilidade e relatórios de administração.  
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Outras funcionalidades 

Para além das funcionalidades principais, a que nos temos vindo a referir, são possíveis 

inúmeras outras que estão associadas com a Gestão Documental e complementam o 

processo de criação, captura e acesso aos documentos de arquivo electrónicos. 

Gestão física de contentores de documentos de arquivo

Para além dos documentos de arquivo electrónicos, existem ainda documentos de 

arquivo em suporte papel ou noutro suporte, como os microfilmes e as fitas 

magnéticas, que deveriam coexistir no sistema e serem geridos de forma 

semelhante. Os documentos de arquivo aqui referidos, pressupõem-se existir em 

contentores físicos e por isso não são descritos individualmente. 

Existem várias alternativas possíveis: só existem documentos de arquivo em 

determinadas classes, pastas ou volumes ou então permite-se a sua existência 

simultânea em classes, pastas e volumes. Para este efeito o sistema deve permitir a 

gestão dos contentores físicos dos documentos de arquivo, capturando os 

metadados acerca dos mesmos. Isto implica a disponibilidade de um subconjunto 

de metadados próprios para esse efeito e que inclua, entre outros, a localização 

física e a informação sobre o formato do contentor físico. 

A pesquisa deverá poder ser feita simultâneamente, tanto nos documentos de 

arquivo electrónico como nos contentores físicos. 

Quando os utilizadores navegarem em classes, pastas e volumes deverá haver uma 

indicação da presença de contentores físicos. 

Uma funcionalidade importante, a considerar, será a gestão de entrada e saída dos 

contentores (semelhante a uma gestão de existências) com o controlo de datas de 

devolução, fim do prazo e atrasos, para efeito de emissão de avisos. Deverá ser 

possível alterar as datas de devolução de um ou vários contentores, por um 

utilizador autorizado. 
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A informação para auditoria de rastreabilidade deve estar incluída, de forma muito 

semelhante à requerida para os documentos de arquivo electrónicos, e facilitar o 

seguimento do movimento físico e a localização para o qual poderão estar 

previstos sistema de identificação por código de barras ou tecnologia de 

radiocomunicação (RFID). 

Terão ainda de ser previstas funcionalidades idênticas às descritas para os 

documentos de arquivo relativamente a prazos de conservação e destino final bem 

como para exportação e transferência. 

Gestão de documentos e trabalho cooperativo

Conforme já foi referido anteriormente assiste-se a uma sobreposição de funções 

entre os sistemas de Gestão de Documentos (EDMS - Electronic Document 

Management Systems), Gestão de Conteúdos (CMS– Content Management 

Systems) e Gestão de Documentos de Arquivo (ERMS– Electronic Records 

Management Systems).  

A gestão de conteúdos e o trabalho colaborativo orientam-se para a publicação de 

sítios Web, enquanto a gestão de documentos se concentra na produção de 

documentos oriundos das aplicações de escritório electrónico, gestão de versões e 

indexação. 

A tabela seguinte permite destacar as principais diferenças entre um sistema de 

gestão de documentos e um sistema de gestão de documentos de arquivo 
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Gestão de Documentos 
Gestão de 

Documentos de Arquivo 
Permite a modificação dos 
documentos. 

Os documentos de arquivo são 
inalteráveis. 

Os documentos podem ter várias 
versões. 

Somente pode existir uma única 
versão do documento de arquivo. 

Os documentos podem ser 
apagados pelos seus autores. 

Apenas em situações muito 
controladas os documentos de 
arquivo poderão ser apagados. 

Poderão incluir prazos de 
conservação. 

Devem incluir um rigoroso plano 
com prazos de conservação e 
destino final. 

Os documentos poderão estar 
organizados segundo uma 
estrutura. 

É obrigatória a existência de um 
Plano de Classificação mantido 
por um perfil de administração. 

Destina-se fundamentalmente a 
apoiar a produção de 
documentos utilizados na 
actividade das organizações. 

Apesar de serem destinados a 
apoiar a actividade da organização 
o seu objectivo principal é 
evidenciar os actos e decisões. 

O modelo e estrutura definidos para a gestão de documentos de arquivo 

electrónicos deverão comportar a gestão de documentos e integrar estes, mantendo 

no entanto uma indicação clara para identificação de quais se tratam quando forem 

realizadas pesquisas. 

Quando existam ambos, numa mesma classe ou pasta, o sistema deverá permitir a 

transformação dos documentos em documentos de arquivo; apagar todos os 

documentos mantendo apenas os documentos de arquivo; apagar todos os 

documentos anteriores a uma determinada data. 

Deverá também ser possível transformar documentos em documentos de arquivo 

de forma progressiva, após terem sido armazenados. No caso de existirem várias 

versões de um documento esta transformação terá em conta a versão mais actual, 

uma versão especificada por um utilizador, todas as versões integradas num único 

documento de arquivo ou mantidas separadamente mas ligadas entre si. 

O sistema terá de garantir a gestão das versões, através de um mecanismo de 

numeração automática que possa usar diferentes configurações. 
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A pesquisa e navegação serão comuns, podendo a visualização ser restringida só à 

ultima versão, a todas as versões ou apenas às versões que forem transformadas 

em documentos de arquivo. 

Os documentos poderão também estar armazenados numa área própria de cada 

utilizador, a quem será atribuído um dado espaço, e que poderá permitir o acesso 

de outros utilizadores registados. 

Workflow

O conceito internacional de workflow135 «automatização de um processo de 

negócio, no todo ou em parte, durante o qual documentos, informação e tarefas 

são passadas de um para outro participante com vista à execução de uma acção e 

de acordo com procedimentos especificados», deve corresponder à funcionalidade 

desejável oferecida por um Sistema de Gestão Documental. Esta funcionalidade, 

prevê rotinas simples de encaminhamento ou rotinas mais complexas que 

suportem um alto número de transacções e um número ilimitado de passos, com 

circuitos de decisão complexos incluindo fluxos condicionais dependentes de 

valores de preenchimento, ou informações do sistema. 

No contexto mais específico da Gestão Documental deve ter-se em consideração o 

encaminhamento de documentos de arquivo de forma controlada e, sempre que 

possível, através de avisos de correio electrónico para efeito de acções específicas; 

notificações diversas, distribuição de documentos de arquivo e gestão de 

processos. 

A programação de cada workflow deve ser simples, para ser usada pelos 

utilizadores e facilitar qualquer actualização, face a eventual modificação de 

procedimentos. Por cada workflow criado e por cada actualização será feita cópia, 

                                                
135  Workflow Management Coalition Terminology & Glossary [Em linha]. [Consult 12 Ago. 2008]. Disponível em 
WWW <URL:http://www.wfmc.org/standards/docs/TC-1011_term_glossary_v3.pdf> 
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capturada como documento de arquivo com metadados adequados, que inclua as 

datas em que estiveram activos. 

Os participantes de cada workflow poderão ser seleccionados por nome, perfil ou 

grupo e as tarefas que lhes sejam atribuídas redirigidas se necessário para outros 

utilizadores ou grupos. Em todos os casos as notificações devem poder ser 

enviadas por correio electrónico e, a partir deste, serem tomadas as decisões 

necessárias.  

Um conjunto de informações para auditoria de rastreabilidade deve ser registado, 

em particular para o controlo de totais, desempenho e excepções. 

Processos

Os Processos devem aqui ser entendidos como dossiers relativos a uma ou mais 

transacções realizadas parcial ou totalmente, segundo regras documentadas que 

sigam um procedimento consistente (não permitindo qualquer criatividade 

individual) e repetidas várias vezes em situações semelhantes. O conteúdo destes 

dossiers pode ser documentos de arquivo estruturados, como formulários, ou não 

estruturados como o caso de imagens digitalizadas de formulários ou correio 

electrónico. 

As suas características principais são a quantidade, uso para um processo 

predefinido, obrigatoriedade de retenção para respeitar um prazo legal,  conteúdos 

similares, possuir datas de abertura e conclusão e poder ser iniciado e concluído 

por qualquer utilizador com perfil adequado, sem necessidade de aprovação 

superior para cada decisão. 

Os Processos devem estar integrados no Plano de Classificação com metadados 

adequados e para cada um haverá identificação automática contendo título, e/ou 

datas ou identificador obtido a partir de uma lista externa. 
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A pesquisa e navegação sobre os processos serão feitas através de um código de 

identificação do Processo, em vez de um código de classificação, sem prejuízo de 

este também ser possível de utilizar. 

Devem poder ser produzidos relatórios, relativos a um período temporal, sobre o 

número de documentos de arquivo declarados nos Processos ou de Processos 

iniciados e concluídos, tanto automaticamente como manualmente. 

Integração com Sistemas de Gestão de Conteúdos

Conforme já foi referido na Gestão de Documentos a Gestão de Conteúdos tem 

funcionalidades muito idênticas, mas alargadas a todo o tipo de informação e 

orientadas para a publicação de informação na Web, através de portais ou sítios. 

Alguns conteúdos podem, eventualmente, ser capturados para o Sistema de Gestão 

Documental fazendo assim corresponder as páginas já publicadas a documentos de 

arquivo electrónicos que importa capturar. 

De igual forma a Gestão de Conteúdos pode tornar possível publicar cópias de 

documentos de arquivo, combinando-as com informação de outras fontes e que 

interessa divulgar. 

A tecnologia está a evoluir de forma muito rápida e a integração das várias 

componentes é desejável e até oportuna em situações onde a Gestão Documental é 

assumida de forma mais abrangente. 

Assim, será de exigir que a informação da Gestão de Conteúdos possa ser 

capturada automaticamente em função dos seus metadados ou segundo nomes de 

ficheiros específicos. Os metadados que sejam obtidos deverão incluir por 

exemplo, o endereço IP, língua, data de publicação, data efectiva e razão de 

alteração 

Quando se trate de capturar um documento de arquivo, a partir da Gestão de 

Conteúdos, e este já exista no Sistema de Gestão Documental deve ser criado um 
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novo, diferente do existente mas com uma ligação entre ambos. Se for o caso de 

uma ou várias páginas Web então estas devem ser capturadas como um único 

documento de arquivo. 

O que importa é garantir uma perfeita integração, realizada de tal forma que a 

transferência entre as duas plataformas respeite os atributos definidos para cada 

uma e os seus objectivos específicos. 

Assinaturas digitais

As assinaturas digitais são um elemento essencial para garantir o princípio de 

autenticidade e fidedignidade dos documentos de arquivo electrónico, no que 

respeitam ao seu produtor, e consistem em informação adicional sobre a 

identificação de quem a remeteu. Esta informação é composta por uma sequência 

de códigos baseados em algoritmos certificados, compostos por “chaves” 

invioláveis. Desta forma podem ser obtidas informações no momento da captura 

dos documentos de arquivo difíceis de conseguir numa fase posterior, como sejam 

data e hora, assinatura electrónica, certificados associados e entidades emissoras 

da certificação. 

A atribuição de assinaturas digitais às mensagens comerciais de correio 

electrónico permitirá confirmar a sua origem, impedindo quaisquer pessoas ou 

entidades de negarem a responsabilidade de terem aprovado, enviado, recebido ou 

tomado conhecimento das mesmas. Assim, deve ser possível capturar os detalhes 

mais significativos como: informação de que a assinatura foi verificada, identidade 

de que iniciou a validação, o emissor do certificado, o número de série do 

certificado, o fornecedor da certificação e a data e hora em que esta ocorreu. 

Com esta funcionalidade será possível demonstrar que foi mantida a integridade 

do documento de arquivo contendo as assinaturas electrónicas, bem como prever 

os mecanismos necessários para que existam verificações posteriores durante as 

fases de exportação ou transferência. 
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Em geral, as aplicações destinadas a implementar assinaturas digitais não fazem 

parte do Sistema de Gestão Documental pelo que a sua integração deverá ser 

realizada através de empresas certificadas para este efeito e com competência 

comprovada, que estão reconhecidas em cada país. A sua capacidade de evolução, 

neste domínio, é muito importante tendo em vista a facilidade de integração de 

novas tecnologias. 

Encriptação

A protecção de determinados objectos electrónicos, para além dos normais 

mecanismos de segurança, pode ser conseguida através de processos de 

encriptação destinados a impedir o seu acesso e leitura, por meio de chaves 

electrónicas de segurança.  

Sempre que sejam armazenados objectos encriptados o sistema deverá capturar 

informação suficiente, como seja a indicação deste facto, o número de série do 

certificado, o tipo de algoritmo, o nível de encriptação utilizada e a data e hora do 

processo de encriptação/desencriptação. 

Essa informação é essencial para que a encriptação possa ser removida, se assim 

for entendido quando o objecto é capturado ou importado, de modo a prever a 

preservação de longo prazo  

Gestão de direitos de autor

A preocupação com os direitos de autor assume uma outra dimensão quando se 

trata do ambiente digital e pode ser encarada em dois domínios: a protecção contra 

cópias ilegais, de forma a garantir a propriedade intelectual (nas indústria musical, 

de edição e cinematográfica) e a protecção na distribuição de informações de 

segurança ou comerciais que sejam sensíveis. 
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Estão já disponíveis várias técnicas, como sejam as marcas de água (embebendo 

informação visível nos documentos de arquivo electrónicos), a esteganografia (que 

oculta a existência de uma mensagem com a indicação dos direitos de autor), os 

mecanismos de protecção de cópia e os que permitem a visualização mas inibem a 

impressão e ainda os algoritmos de prevenção contra utilização após determinada 

data. 

Estas tecnologias devem ser conhecidas pois apesar de não serem fundamentais 

para uma especificação, têm de ser do domínio de quem vá seleccionar um sistema 

e tais mecanismos possam vir a dificultar, ou até mesmo impedir, a apresentação 

dos documentos de arquivo.  

Os sistemas deverão assim ser capazes de capturar documentos de arquivo, que de 

alguma forma estejam protegidos por técnicas de protecção de direitos de autor, e 

fornecer a possibilidade de manter ou remover as protecções durante a captura ou 

então interromper esta operação. 

Por outro lado, será possível controlar o acesso a esses mesmos documentos de 

arquivo e estabelecer mecanismos de cobrança de direitos de autor. 

Na fase de exportação o sistema deverá estar preparado para aplicar técnicas de 

protecção de direitos de autor. 

Sistemas distribuídos

Apesar de a grande maioria das instalações serem previstas para funcionar sobre 

um servidor central deverão ser valorizadas as situações em que possa vir a 

ocorrer a necessidade de implementar um sistema distribuído, composto por vários 

repositórios controlados por uma única ou várias instâncias, em simultâneo. 

O sistema deverá permitir um funcionamento em várias localizações, mantendo 

um Plano de Classificação distribuído bem como a manutenção das classes, pastas 

e sub-pastas, volumes e documentos de arquivo com metadados associados e 
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informação para auditoria de rastreabilidade. As transacções necessárias deverão 

poder ser realizadas como se tratasse de um único sistema, não obstante estar 

distribuído por diferentes localizações físicas. Será também possível indicar o 

repositório que guarda a cópia de cada classe e os repositórios a que os 

utilizadores têm acesso. 

Deverão estar disponíveis mecanismos de administração para efeitos de controlo, 

monitoria e produção de relatórios. A optimização do acesso a repositórios 

remotos será baseada em técnicas de armazenamento dinâmico e temporário das 

pastas, sub-pastas, volumes e documentos de arquivo, mais frequentemente 

acedidas.  

Acesso remoto

A necessidade de prever a ligação a partir de equipamentos com ligações 

temporárias seja através de comunicações de baixo débito ou por recurso a 

equipamentos móveis levam à necessidade de estabelecer mecanismos de 

sincronização de modo a pode recuperar a informação quando é restabelecida uma 

ligação. Quando de torna necessário transferir ficheiros esta sincronização deve 

ser estabelecida de tal forma que mantenha o histórico da transferência para 

reiniciar a mesma no segmento onde foi interrompida. 

O sistema deverá assim permitir a transferência de agregações de documentos de 

arquivo e metadados, facilitando o trabalho do utilizador mesmo que não esteja 

em linha. No momento em que for estabelecida a comunicação serão enviadas 

informações sobre a actividade realizada. Com isto torna-se possível criar 

documentos sem estar ligado ao sistema e, numa fase posterior, proceder à sua 

captura enquanto documentos de arquivo quando seja restabelecida a 

comunicação. 
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Integração de telecópia

De forma muito semelhante ao correio electrónico a telecópia circula actualmente 

em formato digital usando para o efeito os servidores de telecópia. Por vezes, estes 

servidores estão integrados com os servidores de correio electrónico de tal forma 

que são tratados como anexos a mensagens recebidas ou expedidas. 

A captura de telecópias, de forma integrada, recebidas em formatos normalizados 

(caso do CCITT TIFF com compressão de grupo IV) não deve obrigar a utilizar os 

menus do sistema. Quando os utilizadores necessitem de enviar uma telecópia 

com o documento de arquivo que estão a visualizar isto será feito de modo 

automático através de facilidades obtidas por meio de uma interface de 

programação de aplicações, ligada ao servidor de telecópia. 

Ao ser enviada uma telecópia o sistema deve poder capturar a mesma como 

documento de arquivo, automaticamente ou por opção do utilizador. Tanto na 

recepção como no envio deve ser possível extrair alguns metadados como o título, 

remetente, data e hora e destinatário 

Na captura da telecópia deve ainda ser possível corrigir o título, para reflectir 

melhor o conteúdo, e estarem disponíveis campos adequados a esta tipologia para 

o utilizador preencher com os metadados necessários. 

Categorias de segurança

Para além das regras de segurança, já descritas, deve ser possível adicionar um 

outro conjunto de categorias de segurança, baseado em palavras-chave associadas 

aos documentos de arquivo, para que estas sejam usadas ao implementar outras 

regras de acesso. Tais categorias poderão decompor-se em subcategorias que 

melhor combinem os termos e permitam manter um vocabulário controlado. 
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Outros requisitos 

Para além das especificações principais e recomendáveis existe um conjunto de boas 

práticas, que podem condicionar o sucesso de um projecto. Não sendo consideradas 

como requisitos, são importantes de sublinhar e compreender, no contexto geral de uma 

aplicação de Gestão Documental. Constituem elementos diferenciadores que podem 

fazer a grande diferença, como sejam: a facilidade de utilização, o desempenho e a 

escalabilidade, a disponibilidade do sistema, a implementação de normas técnicas e o 

cumprimento de requisitos legais e de entidades reguladoras. Acrescem ainda a 

preservação e actualização da tecnologia e os métodos de trabalho utilizados. 

Estes aspectos deveriam ser valorizados, em cada situação concreta, como complemento 

de uma grelha final de avaliação destinada à comparação de propostas, de modo a 

evidenciar as competências «escondidas» dos potenciais fornecedores. 

Facilidade de utilização

� Configuração do Plano de Classificação adequado para a necessidade de 

cada utilizador; 

� Ajuda em linha para todas as funções do sistema e sensitivo ao contexto; 

� Definição de ajudas favoritas; 

� Disponibilidade de mensagens de erro com explicação clara e 

compreensível; 

� Apresentação do Plano de Classificação numa forma hierárquica facilitando 

a sua navegação, através duma representação gráfica em árvore; 

� Ajuda à escolha das classes do Plano de Classificação incluindo os 

respectivos metadados; 

� Interface consistente das janelas, menus e comandos; 

� Possibilidade de ajustar as janelas, movendo-as e/ou alterando a dimensão; 

� Possibilidades de os utilizadores ajustarem o seu ambiente de trabalho: 

menus e conteúdo da barra de ferramentas, organização do ecrã, teclas de 

função, cores, fontes e dimensão; alertas sonoros; 
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� Ajustamento das folhas de recolha incluindo valores predefinidos, por 

defeito, e cópia de elementos derivados do contexto (data, referência, 

utilizador); 

� Disponibilidade de menus ou listas com valores de selecção; 

� Uso de teclas de função ou cliques para simplificação das operações mais 

repetidas; 

� Disponibilidade de reconhecimento óptico de caracteres, no caso de imagens 

digitalizadas, para recolha de metadados; 

� Possibilidade de copiar documentos de arquivo para ambiente de trabalho 

usando a função de arrastar, sem modificação destes nem dos respectivos 

metadados;  

� Definição de classes, pastas e documentos favoritos para acesso rápido e 

envio para outros utilizadores; 

Desempenho e escalabilidade

� Definição dos tempos de resposta em função da percentagem de utilizadores 

activos, do volume dos documentos de arquivo e um misto de transacções 

tipo; 

� Tempos de resposta para uma pesquisa simples e uma pesquisa complexa 

independente do número de pastas e documentos existentes; 

� Tempo de pesquisa e apresentação dos documentos menos solicitados; 

� Indicação do total de utilizadores e máximo de documentos de arquivo que 

devem ser considerados para de testes de desempenho; 

� Número total de classes, pastas por classe, sub-pastas por pasta, volumes por 

sub-pasta e documentos de arquivo por volume considerados para efeitos de 

testes de desempenho; 

� Capacidade de suportar os níveis de desempenho que sejam indicados 

simultaneamente com as seguintes rotinas de manutenção: perfis e 

utilizadores, categorias de segurança, perfis de acesso, plano de 

classificação, bases de dados, prazos de conservação e destino final; 

� Dimensão e escalabilidade do sistema adaptado a pequenas ou grandes 

organizações. 
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Disponibilidade de serviço

� Horário de disponibilidade de serviço; 

� Tempo previsto fora de serviço; 

� Tempo máximo não previsto fora de serviço; 

� Máximo de incidentes não previstos; 

� Tempo de recuperação do sistema para o caso de falha de equipamento ou de 

programas. 

Normas técnicas

Será importante estabelecer todas as normas «de facto» e «de jure» com ênfase 

particular em formatos e interfaces abertas, em vez de proprietárias, relativas a: 

� Equipamento (servidores e estações de trabalho); 

� Sistema operativo (servidores e estações de trabalho); 

� Arquitectura das estações de trabalho (clientes) e dos servidores, 

particularmente em soluções com mais do que um repositório; 

� Interface dos utilizadores; 

� Bases de dados relacional, textual e respectivas interfaces de acesso; 

� Protocolos de comunicações; 

� Normas de transferência; 

� Interfaces programáticas de programação e conjuntos de desenvolvimento. 

Requisitos legais e de entidades reguladoras

A descrição de requisitos que decorrem da aplicação da legislação comunitária e 

da lei portuguesa bem como normas da Direcção-Geral de Arquivos e outras 

devem ser descritas pois, muitas vezes, as aplicações internacionais não possuem 

requisitos próprios adequados para Portugal. 

Preservação de longo prazo e actualização tecnológica

A rápida obsolescência tecnológica pode revelar-se em três áreas distintas: 

degradação dos suportes, obsolescência do equipamento, desactualização de 

formatos. Para obviar a tais problemas, que foram já tratados com algum detalhe 

no modelo OAIS, recomendam-se as seguintes precauções: 
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� Controlo das condições ambientais, verificação periódica do estado dos 

suportes e sua substituição programada, produção de várias cópias 

arrumadas em locais diferentes; 

� Substituição do equipamento em função do tempo de vida indicado pelo 

construtor; 

� Migração e emulação controlado do ambiente tecnológico. 

Uma das mais importantes precauções será o armazenamento da informação em 

formatos abertos, única garantia de uma preservação a longo prazo. 

Métodos de trabalho

A facilidade de integração de um sistema tecnológico nos hábitos e rotinas 

depende muito da forma com que cada tarefa pode ser desempenhada. Para esse 

efeito e não obstante as exigências que decorrem de especificações técnicas é 

necessário salvaguardar a flexibilidade e facilidade quanto ao seu uso num 

ambiente administrativo. Cada operação faz parte de um processo, que está 

memorizado e é realizado periodicamente, pelo terá de respeitar algumas das boas 

práticas mais comuns: 

� oferecer a opção de executar ou não uma operação; 

� poder ser iniciada através de um simples clicar ou premindo uma tecla, sem 

ter de repetir informação já digitada; 

� dar liberdade de suspender uma tarefa, cancelando-a ou regressando ao passo 

anterior, sem perda da informação nem repetição de digitação de dados. 

A ajuda em cada passo deve fornecer avisos quando se está a repetir um 

documento de arquivo, já existente, possibilitando a sua verificação e análise e 

apresentando o Plano de Classificação e metadados associados de uma forma 

integrada, sem obrigar a sair do menu onde se encontra. Estes princípios de 

facilidade de navegação sobre todos os documentos acedidos aplicam-se 

igualmente ao uso do correio electrónico, informação sobre utilizadores, 
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impressão de relatórios e uso de listas de validação de autoridades ou mesmo do 

Tesauro, caso estejam disponíveis.  

Metadados 

A utilização flexível de conjuntos de campos (as folhas de recolha de dados) que devem 

ser preenchidos com vista a inserir os elementos necessários para descrever a estrutura e 

o contexto, consoante a tipologia documental, é uma característica essencial que não 

pode estar definida à partida e varia para cada ambiente organizacional. Esta 

flexibilidade tem ainda de se estender a muitos outros atributos, que podemos 

genericamente referir como metadados, ligados à pesquisa e apresentação da 

informação. 

Os elementos devem poder usar os principais tipos de formatos: alfabético, 

alfanumérico, numérico, data (admitindo diferentes representações) e lógico. O seu 

preenchimento tanto pode ser feito directamente como a partir  de variáveis originadas 

na aplicação, no sistema operativo ou de regras estabelecidas pela configuração. 

A validação de dados poderá ser realizada através de padrões dos conteúdos, intervalos 

de valores ou por tabelas, mantidas por um administrador que preencherá os valores por 

defeito. 

Os metadados estabelecem a ligação entre os conteúdos e os utilizadores pelo que a sua 

normalização e uniformidade são essenciais para uma boa recuperação da informação. 

Os mecanismos de verificação de entrada de dados são o garante da qualidade, tanto 

quando se trata de uma digitação directa como quando se está a importar dados a partir 

de outros sistemas. 
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