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Já não há papel, e agora? 

Desmaterialização de 

informação nas organizações
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O que significa 

implementar um 

sistema de Gestão 

Documental?
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Adquirir o software?
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Montar os servidores?
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Adquirir scanners?
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Tem que compreender estes 3 

passos, mas será apenas isto?

Serão estes os mais 

importantes?
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Levantamento 

inicial e passos 

para aquisição/

contratação
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A aquisição do sistema de GD deve 

ser precedida por alguns outros 

passos, nomeadamente um 

levantamento de requisitos 

pormenorizado.
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A nossa reorganização finalmente terminou. O nosso antigo sistema

desorganizado, foi substituído pelo novo sistema desorganizado.
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• Definição de uma equipa de projecto

multidisciplinar

• Levantamento da tecnologia existente

• Levantamento das necessidades e dos

problemas de recuperação de

informação

• Levantamento do hardware e infra-

estrutura existentes

Levantamento inicial
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• Análise do perfil dos recursos

humanos disponíveis

• Definição das componentes do

processo de implementação

• Definição de um esboço de calendário

• Definição dos serviços a contratar e a

desenvolver internamente

Levantamento inicial
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• Consulta informal ao mercado.

• Elaboração de um caderno de

encargos

• Definição de critérios de avaliação

objectivos, baseados no cumprimento

de uma check-list

• Evitar critérios unicamente de preço e

prazo

Preparação da aquisição / 

contratação
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Preparação da 

implementação: 

análise arquivística
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Análise arquivística

• Diagnóstico e análise das necessidades

• 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
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Diagnóstico e análise de

necessidades

• Caracterização do organismo

• Diplomas legais e normas

• Planos e relatórios de actividades

• Regulamentos

• Caracterização do sistema de arquivo

• Organização do arquivo

• Instrumentos arquivísticos
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Diagnóstico e análise de

necessidades

• Caracterização da documentação

• Avaliar nível de recuperação de informação

• Identificação de recursos existentes

• Humanos

• Materiais

• Financeiros

• Definição de um programa de intervenção

• Elaboração de um relatório
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Caracterização de documentos

(arquivo físico)

• Folha de recolha de dados DGARQ (Portarias)

Cod. 
Classif.

Classe 
(Função / 

Subfunção)

Nº de 
Ref.

Título da 
Série/Sub-série

Âmbito e conteúdo Diplomas juridico-
administrativos

Data de 
aplicação

Tipo 
UA

Suporte Metragem 
média anual 

(metros 
lineares)

Volume de 
dados 

Série relacionada 
(título)                        

Série 
relacionada 

(tipo de 
relação)                        

Prazo de 
conservação 

administrativa 

Justificação Forma de contagem dos 
prazos

Destino 
Final

Justificação Notas Menção de 
responsabili

dade

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Órgão / 
Serviço

Nº de 
Ref.

Título da Série/Sub-
série

TUTELA

ENTIDADE
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Caracterização de documentos

(arquivo físico)

Fonte: Plano de classificação IVP (Inventário do arquivo do 

Instituto do Vinho do Porto, Paula Montes Leal (org))

• Exemplo de descrição

de séries



www.quidgest.com | quidgest@quidgest.com

Plano de classificação

• Exemplo plano de classificação (Funções –meio

DGARQ)
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Tabela de selecção

• Exemplo de tabela de selecção (Funções –meio

DGARQ)
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Portaria de Gestão de

Documentos

• As portarias de Gestão de Documentos são

obrigatórias para os organismos públicos de

acordo com o DL 447/88 de 10 de Dezembro

• Exemplos de portarias:

• Portaria n.º 116/2011 – Direcção-Geral do

Tesouro e Finanças

• Portaria n.º 194/2011 – Fundação para a

Ciência e a Tecnologia, I.P.
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Portaria de Gestão de

Documentos

• Definem:

• Regulamento de conservação arquivística

• Tabela de selecção

• Regras de remessa de documentos

• Regras de eliminação de documentos

• Autos de entrega e eliminação

• Guias de remessa
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Preparação da 

implementação: 

análise de 

processos
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Sim, recebi a tua sugestão. Deixa-me “passá-la” por outras pessoas

para ver que reacções obtemos.
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Análise de processos

• Levantamento de circuitos documentais

• Análise e reformulação de processos

• Normalização de formulários

• Definição de métricas

• Elaboração de um Manual de Procedimentos

• Implementação de workflows
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Preparação da 

implementação: 

arquivo físico
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Arquivo Estes 

documentos 

valiosos devem 

ser conservados 

por 5 anos.

O meu trabalho 

tornou-se muito 

mais simples 

quando percebi 

que ninguém os 

vinha pedir.
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Arquivo físico

• Definição dos procedimentos de organização e

acesso ao arquivo físico

• Reorganização da documentação onde se

verificam dificuldades frequentes de

recuperação de informação

• Digitalização de documentação em arquivo

(precedida de avaliação)

• Aplicação da tabela de selecção aprovada
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Implementação: 

superar 

obstáculos
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Ok, pus os 

documentos todos no 

computador, e agora?

O departamento de 

Informática ajuda um 

colega com o novo sistema 

de Gestão Documental.
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Superar obstáculos

• Implementação faseada

•Enquadramento num contexto de reformulação

de procedimentos e processos

•Formação e acompanhamento

•Comprometimento de todos os envolvidos
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Não existem soluções definitivas para 

estas questões e cada organização tem 

as suas particularidades, mas se todos 

os aspectos forem considerados é 

possível concretizar uma 

implementação de sucesso.
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Obrigada pela atenção!

Beatriz Bagoin Guimarães

bguimaraes@quidgest.com


