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� RCM n.º 12/2012, de 7 fev.
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- Modelo de governação TIC
- Racionalização ministerial 
da função informática
- Normas e guidelines TSI
- Estratégia nacional de 

segurança da informação
- ...

- Racionalização/centralização 
de centros de dados

- …

- Interoperabilidade
- Assinatura eletrónica
- Desmaterialização e 

automatização de processos
- Central eletrónica dos Central eletrónica dos Central eletrónica dos Central eletrónica dos 

arquivos de Estadoarquivos de Estadoarquivos de Estadoarquivos de Estado
- …………

RCM n.º 12/2012



� Medida 15 Medida 15 Medida 15 Medida 15 –––– Central Eletrónica dos Arquivos Central Eletrónica dos Arquivos Central Eletrónica dos Arquivos Central Eletrónica dos Arquivos 
de de de de Estado:Estado:Estado:Estado:

� “Esta medida visa a deslocalizaçãodeslocalizaçãodeslocalizaçãodeslocalização dos 
diferentes arquivos em papel das várias 
instituições públicas para uma única 
localização numa zona de baixo custo 
imobiliário. Esta deslocalização seria 
acompanhada da digitalização digitalização digitalização digitalização do arquivo 
em formato digital, tornando o seu acessoacessoacessoacesso
fácil, imediato e de baixo custo”. 
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Diagnóstico 

Estudo e plano de 
implementação da 
Medida 15

Piloto (ministério)

Massificação *

* - Inclui entidades da Administração Local 



Diagnóstico 
arquivos 

intermédios 
(2003)

Legislação 
/modelo 
custodial
(2004)

Modelo PRACE 
- Gestão de 

documentos*

Questionário –
para  1.ª 

avaliação do 
modelo (2010)

Modelo 
PREMAC

Plano TIC e 
RCM 12/2012

Diagnóstico 
arquivos (2012-

2013)



Universo respondente

Cobertura de serviços nas entidades respondentes: 
SG-100%, ORG 56% e ESCOLAS 54%





Documentação de 
uso corrente

•Arquivo corrente

Documentação de 
uso não corrente 

•Arquivo central / Arquivo 
intermédio e histórico

Gestão de arquivos
(Modelos PRACE/PREMAC)



Sistema de arquivo
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Funções / processos de gestão de 
documentos de arquivo
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Outros

…

Normas e instrumentos:Normas e instrumentos:
NP4438, MOREQ, MIP, MEF, Plano de classificação, 

Tabela de selecção, Guia de remessa, 
auto de eliminação…



MOREQ 2010: uma MOREQ 2010: uma MOREQ 2010: uma MOREQ 2010: uma 
revisão da relação revisão da relação revisão da relação revisão da relação 
entre SEGA e SIE entre SEGA e SIE entre SEGA e SIE entre SEGA e SIE 



� 1) Conhecer a atuação das entidades da AL e SPE 
no âmbito da gestão de informação/documentação 
de arquivo;

� 2) Caracterizar a estrutura e o funcionamento dos 
seus sistemas de arquivo 
◦ Inclui:
� os Sistemas eletrónicos de gestão de arquivos 

(SEGA) e
� os Sistemas de informação eletrónicos das 

áreas de suporte ou de negócio (SIE) (Ex.: sistemas 
aplicados ao licenciamento de urbanização e edificação; 
sistemas aplicados à consulta e gestão de dados de cliente, 
acompanhamento de consumos e faturação, comunicação de 
leituras; sistemas de informação para gestão de recursos 
humanos e recursos patrimoniais).



� 3) Averiguar, em particular, se os SEGA e os 
SIE mantêm a informação contextual 
apropriada (metainformação) e as ligações 
entre registos que garantam o seu valor de 
prova;

� 4) Fornecer dados que suportem as 
necessidades de informação das entidades 
gestoras da RCM n.º 12/2012, do organismo 
de coordenação do sistema arquivístico 
nacional, bem como de entidades que com 
este colaborem no apoio ao questionário.



� Administração Local 
◦ Assembleias distritais vigentes
◦ Municípios (inclui Câmaras e Assembleias Municipais)
◦ Freguesias (inclui Juntas e Assembleias de Freguesia)
◦ Áreas Metropolitanas
◦ Comunidades intermunicipais
◦ Associações de municípios de fins específicos
◦ Associações de freguesias

� Setor Público Empresarial
◦ Setor Empresarial do Estado (Ex.: Entidades públicas empresariais 

(E.P.E.), sociedade anónimas (S.A.), etc)
◦ Setor/Atividade Empresarial Local (Ex.:, empresas municipais 

(E.M.), empresas intermunicipais (E.I.M.), empresas metropolitanas 
(E.M.T.), etc)

� Outras (Serviços municipalizados / intermunicipalizados)



� Entidades das tipologias referidas que 
juridicamente estejam ativas dia 25 de março 
(mesmo que em processo de reestruturação 
ou extinção);

� Em caso de extinção efetiva após 25 de 
março, a entidade que lhe suceder em 
direitos e deveres deve assegurar a resposta 
da entidade anterior (a resposta reporta-se 
ao momento que indicar).



� No caso dos Municípios, a resposta ao 
questionário deve incluir os dados relativos à 
Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. 
No caso das Freguesias, a resposta deve 
incluir os dados relativos à Junta de Freguesia 
e à Assembleia de Freguesia.

� Cada entidade respondente deve coligir os 
dados relativos às suas diversas unidades 
orgânicas ou serviços internos que a 
compõem e concentrar tudo numa ÚNICA 
resposta ao Questionário.



Partes/“Páginas”Partes/“Páginas”Partes/“Páginas”Partes/“Páginas” Questionário  Questionário  Questionário  Questionário  ---- MódMódMódMód. . . . 
A A A A ---- MunicípiosMunicípiosMunicípiosMunicípios

Questionário  Questionário  Questionário  Questionário  ----
MódMódMódMód. A  . A  . A  . A  ----
Restantes Restantes Restantes Restantes 
entidades entidades entidades entidades 

1. Nota introdutória X X 

2. Identificação da entidade X X

3. Política, responsabilidade e 
planeamento

X X

4. Sistema de arquivo: 
principais funções

X X 

5. Armazenamento da 
informação/documentação de 
arquivo

X X

6. Promoção da gestão doc.  
arq. - Câmaras 

X ---

7. Comentários e notas finais X X



Módulo BMódulo BMódulo BMódulo B---- Partes/“Páginas” (*)Partes/“Páginas” (*)Partes/“Páginas” (*)Partes/“Páginas” (*)

1. Nota introdutória

2. Identificação da entidade

3. Armazenamento (dados específicos)

4. Produtores de arquivo (dados específicos)

5. SEGA e SIE (dados específicos)

6. Comentários 

(*) – Para todas as entidades respondentes 



25/03/2013

24/05/2013

Questionário – Módulos A e B



Questionário –
Módulo A

https://pt.surveymonkey.co
m/s/ALSPE_Mod-A_2013 /

Password: **** (a fornecer 
nas sessões de esclarec.º ou 

por mail, após pedido) 

Questionário PDF e Ajuda: 
página Web do Diagnóstico*

Questionário –
Módulo B

http://inqueritom15.ama.pt 

Password: obtida pela própria 
entidade

Modelos Excel de apoio 
(perguntas 3-5) e Ajuda:

página Web do Diagnóstico* 

+ FAQ, Glossário e 
´tutorial vídeo, 

Página Web do Diagnóstico*: 
http://dgarq.gov.pt/diagnostico_2013/



� Ex. Glossário – depósito
� Ex. Ajuda

Glossário



Ajuda – Módulo A



Entidade 
respondente

DGLAB 
/DSAN

ADB

Arquivos 
regionais

Arquivos 
distritais 
/ DGLAB

Serviços de 1.ª
linha de apoio*

Possibilidade de 2.ª 
linha de apoio: câmaras
municipais colaborantes 

* Serviços indicados na página Web do 
Diagnóstico: 
http://dgarq.gov.pt/diagnostico_2013
/



� LisboaLisboaLisboaLisboa: 25 de março de 2013 – 9.30h-13.30h 
(auditório da Torre do Tombo)

� CoimbraCoimbraCoimbraCoimbra: 26 de março de 2013 – 14.30h-
18.00h (Fundação CEFA: Rua do Brasil, n.º 
131)

� FaroFaroFaroFaro: 27 de março de 2013 – 14.30h-18.00h 
(CCDR Algarve: Praça da Liberdade, n.º 2)

� PortoPortoPortoPorto: 2 de abril de 2013 – 14.00h-18.00h 
(CCDR Norte: R. D. Estefânia, n.º 251)



Todas as informações de apoio ao preenchimento em: 
http://www.dgarq.gov.pt/diagnostico_2013/http://www.dgarq.gov.pt/diagnostico_2013/http://www.dgarq.gov.pt/diagnostico_2013/http://www.dgarq.gov.pt/diagnostico_2013/

Sugestão de metodologia:Sugestão de metodologia:Sugestão de metodologia:Sugestão de metodologia:
1) Obter informação  s/ Questionário (Ex.: 
Glossário, PDF do Mód. A, Ajudas, etc)
2) Plano de ação (ações, tempos, recursos, 
parcerias/apoios…) 
3) Recolher dados do Módulo A
4) Recolher dados do Módulo B
5) Concluir recolha de dados para Módulo A
6) Preenchimento de dados online – Mód. A e B
7) Concluir



ETAPAS DO ETAPAS DO ETAPAS DO ETAPAS DO 
QUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIO

DGLAB / serviços de  1.ª linha DGLAB / serviços de  1.ª linha DGLAB / serviços de  1.ª linha DGLAB / serviços de  1.ª linha 
de apoiode apoiode apoiode apoio

MunicípiosMunicípiosMunicípiosMunicípios Outras entidades Outras entidades Outras entidades Outras entidades 
abrangidasabrangidasabrangidasabrangidas

CONCEPÇÃO DGLAB: Questionários – Mód. 
A e B e documentação de 
apoio 

Teste-piloto Teste-piloto 
(Freguesia, 
entidades do SEE, 
SEL, 

IMPLEMENTAÇÃO Apoio aos organismos 
(presencial, por mail e 
telefone)

Preenchimento 
do Questionário

Apoio a outras 
entidades 
respondentes 
(voluntário)

Preenchimento 
do Questionário 
(incluindo 
serviços 
desconcentrados)

TRATAMENTO DGLAB: Tratamento
DGLAB: Fornecimento de 
dados em bruto (aos serviços 
de 1.ª linha de apoio) 

Eventuais 
confirmações de 
dados (a pedido 
da DGLAB)

Eventuais 
confirmações de 
dados (a pedido 
da DGLAB)

PRODUÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE 
RESULTADOS

Relatório - Diagnóstico



Link:
https://pt.surveymonkey.com/s/ALSPE_Mod-A_2013



� Módulo B
� Link:
� http://inqueritom15.ama.pt





Designação do ficheiro ExcelDesignação do ficheiro ExcelDesignação do ficheiro ExcelDesignação do ficheiro Excel Ponto do Módulo B onde pode ativar a Ponto do Módulo B onde pode ativar a Ponto do Módulo B onde pode ativar a Ponto do Módulo B onde pode ativar a 
ImportaçãoImportaçãoImportaçãoImportação

Módulo_B_armazenamento_v1.xlsMódulo_B_armazenamento_v1.xlsMódulo_B_armazenamento_v1.xlsMódulo_B_armazenamento_v1.xls Ponto 3

Módulo_B_produtores_v1.xlsMódulo_B_produtores_v1.xlsMódulo_B_produtores_v1.xlsMódulo_B_produtores_v1.xls Ponto 4

Módulo_B_segaMódulo_B_segaMódulo_B_segaMódulo_B_sega----sie_v1.xlssie_v1.xlssie_v1.xlssie_v1.xls Ponto 5



� Grupo de trabalho/DGLAB:
◦ Pedro Penteado (coordenação)
◦ Alexandra Lourenço
◦ Ana Barros
◦ Lurdes Almeida (apoio admin.)
◦ Maria José Fidalgo

� Mail: dsan@dglab.gov.pt
� Tel.: 210037121



Pedro Penteado
pedro.penteado@dglab.gov.pt


