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A realidade de muitas A realidade de muitas 

organizações…





“Eu não sou desorganizada – Sei exactamente onde está tudo!
As coisas novas estão em cima e as antigas em baixo.”







Como resolver estes Como resolver estes 

problemas?



• Organização do arquivo físico

• Reengenharia de processos

• Elaboração de um Manual de procedimentos

Abordagens de resolução

• Aquisição de um sistema de gestão documental

Incompletas quando utilizadas isoladamente



Abordagem integrada

• Diagnóstico e análise das necessidades

• Análise do contexto da organização

• Caracterização da documentação existente • Caracterização da documentação existente 

(documentos físicos e electrónicos)

• Elaboração do Plano de classificação

• Elaboração da Tabela de selecção



• Elaboração da Portaria de gestão de documentos 

(obrigatória para o sector público)

• Levantamento dos circuitos documentais

Abordagem integrada

• Levantamento dos circuitos documentais

• Análise e reformulação de processos

• Elaboração de um Manual de Procedimentos

• Implementação do sistema de gestão documental



Implementação de sistemas 

de Gestão Documental

Implementação de sistemas 

de Gestão Documental



Superar obstáculosSuperar obstáculosSuperar obstáculosSuperar obstáculos



Superar obstáculos

•Levantamento de requisitos adequado

• Implementação faseada

•Enquadramento num contexto de reformulação de•Enquadramento num contexto de reformulação de

procedimentos e processos

•Formação e acompanhamento

•Comprometimento de todos os envolvidos



PontosPontos--chave do sistemachave do sistema



DesmaterializaçãoDesmaterialização

de documentosde documentos



Desmaterialização de documentos

• Permitir o registo de diversos metadados que podem depois

ser complementados em fases posteriores de descrição (tipo

de documento, assunto, data, etc.)

• Suporte de planos de classificação com diversos níveis e• Suporte de planos de classificação com diversos níveis e

permitir a sua alteração de uma forma flexível

• Suporte para anexação de qualquer formato de ficheiro

• Gravação em formato protegido, permitindo a criação/gestão

de versões



Organização em Organização em 

dossiersdossiers digitaisdigitais

Organização em Organização em 

dossiersdossiers digitaisdigitais



Organização em dossiers digitais

• A organização de documentos em dossiers e o seu

encaminhamento são cruciais para que a cada passo o

utilizador compreenda o seu contexto

• Replicação automática da classificação atribuída ao

dossier para todos os documentos que lhe estão

associados



Integração Integração da da informaçãoinformaçãoIntegração Integração da da informaçãoinformação



Integração total de informação

• O sistema deve poder vir a englobar componentes de gestão

de bibliotecas e centros de documentação numa única base

de dados, o que permitirá uma pesquisa transversal da

informaçãoinformação

• É fundamental que abranja as diferentes fases do ciclo de

vida do documento (utilização de interfaces

complementares)



Recuperação de Recuperação de 

informaçãoinformação

Recuperação de Recuperação de 

informaçãoinformação



Recuperação de informação

• Pesquisa simultânea no conteúdo e na informação associada

a cada ficheiro ou no documento anexo

• Exportação de informação em diversos formatos,

nomeadamente .csv, .xls e .pdfnomeadamente .csv, .xls e .pdf

• Produção de relatórios estatísticos elaborados a partir de

informação recolhida ao longo do circuito documental (ex:

média de duração do circuito)



02 | Assinatura electrónica de documentos e 

despachos 

Principais Funcionalidades:

– Para tornar isto possível a Quidgest associou à 

funcionalidade de assinatura digital a possibilidade de funcionalidade de assinatura digital a possibilidade de 

validar uma assinatura.

Validação dos despachos

EncaminhamentosEncaminhamentos



Encaminhamentos

• Encaminhamento ad-hoc (manual) ou através de um workflow

(circuito pré-configurado)

• Encaminhamento de documentos simples e dossiers digitais

•Mecanismo de gestão de ausências para redistribuição•Mecanismo de gestão de ausências para redistribuição

automática do trabalho encaminhado para um colaborador

ausente

• Incorporação de um motor de workflows de forma a que possa

ser configurado e alterado autonomamente pela organização



Certificados digitaisCertificados digitais



Certificados digitais

• A desmaterialização implica que seja possível assinar

digitalmente os documentos e os despachos e este

objectivo pode ser atingido através da utilização de

certificados digitais (ex: certificados fornecidos pelo Cartãocertificados digitais (ex: certificados fornecidos pelo Cartão

do Cidadão)

• Autenticação no sistema com recurso a certificados

digitais, substituindo a introdução do login e password do

utilizador



Controlo Controlo de de 

informaçãoinformação

Controlo Controlo de de 

informaçãoinformação



Controlo de informação

• Controlo do acesso à informação (metadados e documentos)

garantido através da utilização de perfis de acesso e da sua

estratificação em níveis de confidencialidade

• Controlo das alterações à informação de forma a que todos

os documentos estejam protegidos por omissão e seja

conservado um histórico de todas as versões



Múltiplos interfacesMúltiplos interfacesMúltiplos interfacesMúltiplos interfaces



Múltiplos interfaces

• Utilização de interfaces adequados às necessidades de cada

uma das fases de arquivo de documentos, de forma a que sua

descrição possa ir sendo incrementada

• Para o caso dos documentos a disponibilizar ao público em

geral, pode ainda ser criado um portal de acesso geral através

da Internet integrado no portal da organização



Integração comIntegração com

outros sistemasoutros sistemas



Integração com outros sistemas

•Microsoft Outlook

• Sistemas de fax

• Sistemas de gestão de recursos humanos• Sistemas de gestão de recursos humanos

• Sistemas de gestão estratégica

• Sistemas de gestão financeira/patrimonial



Objectivos a atingirObjectivos a atingirObjectivos a atingirObjectivos a atingir



Objectivos a atingir

•Actualização constante da informação disponível

•Desmaterialização da informação garantindo a sua

recuperação em localizações geográficas distintas e

simultaneamente para diversos utilizadoressimultaneamente para diversos utilizadores

•Controlo dos documentos ao longo de todo o seu

circuito, permitindo saber em ponto se encontra em

cada processo



Objectivos a atingir

•Uniformização e agilização dos processos

•Acompanhamento da performance dos processos

através da utilização de métricas

•Melhoria na qualidade dos serviços prestados ao

exterior/cliente

•Controlo do acesso à informação, garantido através de

diversos mecanismos do sistema



Objectivos a atingir

•Uniformização da classificação e organização de

documentos

•Diminuição da duplicação de informação

• Selecção e eliminação de informação desnecessária

•Redução dos custos administrativos de manipulação

de documentos e processos e de custos com a gestão

do arquivo físico







Obrigada pela atenção!

Beatriz Bagoin GuimarãesBeatriz Bagoin Guimarães

bguimaraes@quidgest.com


