
APOIO PRINCIPAL: 

 Workshop – Gestão Documental 

 Interoperabilidade Documental na Administração Pública 



Os Conceitos 

 

• Sistema de Gestão Documental 

 

• Interoperabilidade 



Sistema de Gestão Documental 

 Um Sistema de Gestão Documental (SGD) poderá ser 
definido como sendo um software que têm como objetivos  
principais: a recolha, o tratamento, a indexação/organização, o 
arquivo e a distribuição de informação em formato digital.  

 Não confundir com um Sistema de gestão para 
documentos de arquivo (SGPDA), que possui uma orientação 
mais especifica  para a gestão física de um arquivo histórico.  



Interoperabilidade 

 Interoperabilidade poderá ser definida como a competência de múltiplos 
sistemas trocarem e reutilizarem informação entre si, preservando o seu 
significado. A interoperabilidade possui múltiplas facetas ou níveis, importando-
se no caso da Gestão Documental referir três: 
 
• Interoperabilidade Técnica; 
 
• Interoperabilidade Semântica;  
 
• Interoperabilidade Organizativa. 



Evolução, normativas e 
necessidade 



Evolução da Governação Eletrónica 



Normas e estratégias europeias 



Necessidade da interoperabilidade? 

Porque precisamos de interoperabilidade na Administração Pública ao nível da Gestão 
Documental?  
 
a) Poupança com recursos materiais e humanos;  

 
b) Garantia de segurança e confidencialidade de informação;  

 
c) Agilização dos circuitos documentais entre as organizações;  

 
d) Cumprimento de normativas europeias e uma evolução natural da governação 

eletrónica.  



Passos para  
a  

Interoperabilidade 
 



Interoperabilidade Semântica 

O que é? 

É a capacidade de manter o significado da informação em circulação, obtida pela utilização 
controlada de terminologias, taxionomias e esquemas de dados; 

Como é realizada na administração pública?  

Através do Programa Administração Eletrónica e interoperabilidade semântica (PAEIS) da 
antiga Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ).  



Interoperabilidade Semântica 

Contributos do PAEIS?  

METAINFORMAÇÃO PARA A INTEROPERABILIDADE (MIP) - Um esquema com um conjunto 
de 17 elementos de metainformação descritiva cujo objetivo primário é prover a 
interoperabilidade entre organismos ao nível da utilização, gestão e acesso a recursos 
informativos 

Macroestrutura Funcional (MEF) - Uma representação conceptual de funções 
desempenhadas por organizações do setor público e cujo o objetivo é de servir de quadro 
de referencia à elaboração de novos planos de classificação funcionais. Sendo que a sua 
última versão engloba o universo da Administração Pública central e local. 



Interoperabilidade Semântica 
METAINFORMAÇÃO PARA A INTEROPERABILIDADE (MIP) 



Interoperabilidade Semântica 

Macroestrutura Funcional (MEF) 

Exemplo de um plano de classificação MEF: 
 
750 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO 
  

750.10 GESTÃO DO ALUNO/FORMANDO 
  

750.10.001 Inscrição / nomeação para ações de formação  
  

750.20 GESTÃO FORMATIVA E CURRICULAR 
  

750.20.001 Planeamento das ações de formação 
750.20.002 Processo de ações de formação externa 

 



Interoperabilidade Técnica 

O que é? 

É a capacidade de sistemas trocarem dados ou metadados com fiabilidade entre si.  

Como é realizada na administração pública?  

Através de integradores que fornecem a possibilidade de ligar dois sistemas entre si, de 
modo mais ou menos complexo. Tendo a sua base em padrões abertos baseados em XML 
e a sua comunicação é realizada por meio de Web Services.  



Interoperabilidade Técnica 

Padrões e normas a serem seguidas? 

• O Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital publicado como a resolução do 
conselho de Ministros n.º 91/2012, e que foi idealizada na sequência da lei n.º 36/2011; 

 
• Recomendações do CEGER no âmbito da comunicação e colaboração entre organismos 

do Governo e da Administração Pública;  
 

• WSDL – Web Service Description Language  e SOAP – Simple Object Aplication Protocol 
como principais padrões de estruturação dos Web Services. 



Interoperabilidade Técnica 

Tipos de interoperabilidade técnica:  

• Nível básico: Transmissão simples de ficheiros através do integrador de uma diretoria 
no cliente A para uma diretoria no cliente B;  

 
• Nível Médio: Transmissão do registo com o documento e respectivos metadados do 

sistema do cliente A para o sistema do cliente B; 
 

• Nível avançado: Integração da transmissão com workflows dos sistemas. O sistema do 
cliente A envia num passo do Workflow o registo do documento e respectivos 
metadados para o sistema do cliente A, Este por sua vez ativa um workflow para 
tratamento e seguimento do mesmo.   



Interoperabilidade Técnica 
Exemplo de interoperabilidade entre dois sistemas 



Interoperabilidade Organizativa 

O que é?  

É a capacidade de cooperação entre organizações, obtida pela compatibilização de 
processos, canais, motivações e outros elementos que facilitam a obtenção de fins  
Comuns.   

É possível a sua realização? 

Sim. Através de levantamentos  e reengenharia dos processos das organizações de 
modo a perceber quais são os pontos de contacto e como os mesmos podem ser 
melhorados.  
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