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Resumo 

 

O atual contexto tecnológico é composto por mudanças constantes, que impulsionam as organizações 

para uma gestão mais eficaz e eficiente dos seus processos. Essa evolução traz novos desafios, tanto 

tecnológicos como de gestão e organização. O domínio da gestão de informação de arquivo é exemplo 

dessa realidade, atravessando uma mudança de paradigma provocada por essa evolução. A 

administração pública local, na figura das Autarquias, não é alheia a esse progresso sendo alvo de 

diversas iniciativas no âmbito da modernização administrativa. Nesse contexto, este trabalho aborda 

uma avaliação sobre como essas mudanças estão a ser consideradas relativamente ao alinhamento 

entre os sistemas de informação e a gestão de informação de arquivo nas autarquias portuguesas. 

Para esse efeito, foi definido e aplicado um modelo de maturidade, inspirado no estado da arte desta 

técnica e nos requisitos específicos das autarquias portuguesas extraídos das referências normativas 

e legais relevantes. Assim, projeto E-ARK foi tido como referência estruturante para o desenvolvimento 

do modelo proposto, pela sua área de aplicação e proximidade ao objetivo pretendido neste trabalho. 

O modelo de avaliação de maturidade em gestão de informação de arquivo proposto compreende três 

dimensões (Políticas, Processos e Infraestrutura), bem como cinco níveis de maturidade, e um 

questionário para suportar a respetiva aplicação junto destas organizações. Consideramos que a 

aplicação deste modelo de maturidade irá resultar não só numa avaliação da organização nesse 

momento, mas também num guia sobre como a abordagem aos seus critérios por cumprir pode ser 

usada para a definição de um plano de melhoria. 

 

Palavras-chave: Informação de Arquivo, Gestão da Informação, Processos, Maturidade, Avaliação  
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Abstract 

 

The current technological context is composed of constant changes that create opportunities in 

organizations for an increasingly efficient and effective management of their business processes. This 

evolution also brings new challenges, not only in technology, but also in management and organization. 

The field of records management is an example of this reality, which is undergoing a paradigm shift 

brought about by this same evolution. The local public administration, namely the municipalities, are 

target of several initiatives promoted under administrative modernization programs. In this context, this 

work reports the results of a maturity assessment which purpose is to assess how these changes are 

being considered in relation to the alignment between information systems and records management 

policies in the Portuguese municipalities. For this purpose, a maturity model has been developed, 

inspired by the state of the art of this technique and the specific requirements of the Portuguese 

municipalities, extracted from the relevant normative and legal references. The E-ARK project was a 

major structural reference for this work because of similarities between the objectives as well as the 

application field. The proposed maturity model comprises three dimensions (Policies, Processes and 

Infrastructure), five maturity levels, and a self-assessment questionnaire to support the maturity 

assessment of these organizations. We believe that the application of this maturity model in a 

municipality will result not only in an evaluation of the organization at a specific point in time but also as 

a guide that can be used to define an improvement plan. 

 

Keywords: Records Management, Recordkeeping, Information Management, Business processes, 

Maturity, Evaluation   
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1. Introdução 

Nesta introdução é dado a conhecer o contexto em que se insere o problema abordado neste 

trabalho, assim como o seu enquadramento teórico (Secção 1.1). Na Secção 1.2 é apresentado a 

definição do problema estudado e, seguidamente, na Secção 1.3 é indicado o método utilizado para a 

resolução do mesmo. Por fim, na Secção 1.4, é feita uma breve descrição da forma como o documento 

está estruturado.  

1.1. Contexto 

A relação entre a gestão de informação documental e a gestão dos processos e fluxos de trabalho 

das organizações tem ganho uma expressão significativa ao longo dos últimos anos (Gouveia & Ranito, 

2004; Pinto, 2013), no sentido em que ambos os conceitos convergem nos sistemas de informação que 

dão suporte a esses mesmos processos e documentos. Sistemas esses que se apoiam nas tecnologias 

de informação, particularmente em soluções de software adaptadas às suas necessidades. Citando 

Humphrey (2002)1, “Every business is a software business”, o que é representativo da importância do 

uso de software nas organizações independentemente da área de negócio onde se inserem.  

Estes conceitos de gestão de informação de arquivo e de gestão de processos encontram-se 

sempre que falamos em sistemas de informação, sobretudo tendo em consideração a base tecnológica 

que os suporta nas organizações. A literatura existente documenta a interação entre duas áreas (Pinto, 

2013), a tecnológica e a gestão de informação, que tentam nos últimos anos mudar um paradigma 

maioritariamente ligado a uma perceção antiquada sobre o arquivo de documentação focado numa 

lógica custodial face ao objeto. Numa abordagem atual, acresce a importância do conteúdo do 

documento e a noção da importância da metainformação2 sobre o contexto de produção e estrutura de 

qualquer documento, visando assegurar a sua autenticidade, fidedignidade, integridade, inteligibilidade 

e acessibilidade. Assim, o foco da classificação do documento muda do seu final de vida útil para o 

momento em que o mesmo é concebido e produzido, muitas vezes integrado num sistema complexo 

que dá suporte aos processos de uma organização. É o chamado modelo de continuum que defende 

uma gestão pró-ativa da informação nas organizações, integrada nos seus softwares de gestão (Svärd, 

2013).  

Existe paralelamente uma mudança de paradigma para além da relação entre estas áreas, refletindo 

sobre as diferenças entre o objeto e a informação. O foco deixa de estar centrado no documento como 

objeto para passar a ser centrado na informação codificada no objeto, ganhando ainda maior relevância 

num contexto digital (Myburgh, 2005). Dentro do âmbito da gestão de informação de arquivo, 

acompanhando a mudança de paradigma referida anteriormente, existem qualidades do objeto de 

informação que devem ser asseguradas de forma a preservar o seu conteúdo no que diz respeito à sua 

                                                      
1 http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=25491 acedido a 2018/08/21 

2 Em língua inglesa é utilizado o termo metadata. Em português são aceites os termos metadados e metainformação. Neste 

trabalho optou-se por este último. 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=25491
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autenticidade, relevância, origem e segurança. Todos estes fatores são especialmente relevantes 

quando as organizações se revestem de cariz público, promovendo serviços para a sociedade em que 

se inserem, nos mais variados níveis. 

É nos temas aqui apresentados, da gestão de informação de arquivo, com foco na autenticidade, 

fidedignidade, integridade, inteligibilidade e acessibilidade da informação, e também da preservação e 

segurança do seu conteúdo, que assentarão as bases deste trabalho, cuja área de aplicação será no 

contexto da administração pública local. 

1.2. Definição do problema e objetivos 

Considera-se neste trabalho que é de real importância que uma organização saiba qual o estado da 

sua gestão de informação de arquivo, de que forma o estado desta se compara com o de outras 

organizações suas semelhantes, e sobretudo que seja possível identificar e corrigir problemas e outros 

desvios na gestão de informação de arquivo, assim como planear ações de futuro. É assim necessário 

que estudando a gestão de informação de arquivo no contexto da administração pública local, que se 

definam quais são os seus principais fatores fundamentais e aferir de que forma estes são considerados 

e implementados pelas organizações. 

A hipótese explorada neste trabalho foi a de que as técnicas e métodos do domínio dos modelos de 

maturidade e capacidade podem colmatar este problema. É através de um modelo de maturidade que 

poderá ser possível uma autarquia poder aferir os fatores enunciados anteriormente. Assim, propomos 

utilizar o estado da arte para o desenvolvimento de modelos de maturidade, para desenvolver um 

Modelo de Maturidade para a Gestão de Informação de Arquivo focado para as autarquias portuguesas, 

expressando os fatores em causa e as suas relações, e que a partir daí será possível definir um método 

que permita a aplicação desse modelo para aferir esses fatores em qualquer autarquia. 

Assim, dentro do universo das organizações de administração pública local, iremos focar neste 

trabalho o contexto específico das autarquias portuguesas. Deste grupo foi auscultado um conjunto de 

autarquias para a avaliação do modelo de maturidade desenvolvido.  

1.3. Método de Aplicação 

Para a identificação e análise dos modelos de maturidade, foi efetuado um estudo da literatura 

disponível sobre esta matéria, cruzando diversas referências de várias áreas de conhecimento como a 

Gestão de Informação, Gestão de Processos de Negócio (BPM), e desenvolvimento e aplicação de 

Modelos de Maturidade. Uma vez que a conformidade com as normas em vigor deve ser encarada com 

a maior importância, sobretudo neste universo da administração pública, foi dado destaque a 

ferramentas que assentem a sua fundamentação através das normas ISO e outras normas nacionais 

e internacionais. 

De forma a identificar os requisitos essenciais e recolha de experiências sobre este tema no 

quotidiano das organizações, foi também realizado um conjunto de entrevistas a especialistas das 

áreas de gestão de informação de arquivo, tecnologias de informação e administração pública. A 
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entrevista foi aqui utilizada como uma técnica de observação direta dos processos de documentação, 

cujo objetivo foi obter respostas sobre o tema ou problema a investigar, realizada de forma flexível e 

aberta, embora baseados num guia geral deste tema específico (Marconi & Lakatos, 2003). 

Consideramos que foi de crucial importância o envolvimento dos agentes das organizações para estes 

darem o seu contributo, partilharem a sua visão da atualidade das suas organizações e quais os 

objetivos a atingir na perspetiva da gestão da informação. 

Para o desenvolvimento do modelo de maturidade, foi verificada, numa pré-análise à literatura 

existente, a falta de indicação de método e enquadramento teórico no desenvolvimento destes 

modelos, e, portanto, uma falta de recomendações e boas práticas. Assim, como método de 

desenvolvimento do modelo de maturidade, seguiremos o proposto por Becker (Becker, Knackstedt, & 

Pöppelbuß, 2009) no artigo Developing Maturity Models for IT Management - A Procedure and its 

Application, amplamente baseado no conhecido método de pesquisa científico DSRM - Design Science 

Research Model. Este método propõe um conjunto de requisitos fundamentais assentes num modelo 

iterativo em que em cada etapa é produzida uma determinada documentação. Embora o âmbito a que 

propomos aplicar este conceito seja na sua essência diferente daquele visado no artigo de Becker, 

consideramos que a fórmula e aplicabilidade deste método são suficientemente abrangentes para se 

conseguir extrapolar para o universo da gestão de informação de arquivo.  

O mesmo método foi seguido para o desenvolvimento do modelo A2MIGO (E-ARK Maturity Model 

for Information Governance). O A2MIGO constituiu-se aqui como uma referência estruturante para o 

desenvolvimento deste trabalho, pela sua proximidade em termos de âmbito de aplicação e objetivos 

de avaliação de maturidade. Apesar deste se focar principalmente no tema da preservação digital, muita 

da estrutura proposta pode ser aplicada à avaliação de maturidade em gestão de informação de arquivo 

nas autarquias portuguesas com a devida adaptação. 

Por último, é ainda proposto um método de aplicação e aferição do modelo de maturidade 

desenvolvido com base nos pressupostos aqui apresentados. 

1.4. Estrutura do documento 

No capítulo 2 será apresentado um estudo do estado da arte e trabalho relacionado. Serão 

abordados os temas relativos à gestão de informação de arquivo, gestão de processos, análise e 

comparação de modelos de maturidade. No capítulo 3 será feita uma análise mais concreta do tema 

em estudo com o enquadramento do tema na administração pública local, apresentando aquilo que são 

os requisitos de avaliação de maturidade nesse domínio de aplicação. O capítulo 4 irá apresentar a 

proposta do modelo de maturidade e o método de desenvolvimento, detalhando as suas dimensões, 

níveis e critérios. O capítulo 5 descreverá o método de aferição do modelo de maturidade proposto, 

enquanto que o capítulo 6 apresentará os resultados da aplicação desse método. O capítulo 7 irá expor 

as conclusões deste trabalho e indicar possível trabalho futuro neste tema.  
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2. Estado da Arte 

 

No presente capítulo iremos contextualizar e sistematizar as diferentes abordagens e perspetivas 

que permitirão a compreensão deste trabalho. A gestão de informação de arquivo é uma parte 

importante dos processos das organizações, baseada em necessidades de origem legal e 

administrativa (Myburgh, 2005). Assumindo isso como ponto de partida para este estudo, este capítulo 

irá abordar cada um dos conceitos envolvidos nessa atividade. 

Todas as organizações criam e controlam informação como resultado das suas atividades para 

atingir os seus objetivos estratégicos (ISO, 2010). É assumido que em todas as organizações existe 

produção de informação, e num contexto digital essa produção pode atingir proporções massivas de 

documentação relevante, aumentando a importância e a necessidade de ter um sistema capaz de dar 

resposta às solicitações. 

Nesse enquadramento, a gestão de processos de negócio, referida na literatura de língua inglesa 

por Business Process Management (BPM), une dois conceitos, a gestão de informação e as tecnologias 

de informação, com o objetivo de otimizar os resultados de uma organização focando-se na melhoria 

dos seus processos de negócio. Trata-se de uma disciplina que abrange diferentes pontos de vista, 

com a particularidade de ser ativamente pesquisada e praticada, baseando o seu crescimento na 

sistematização e disseminação dessas boas práticas. “Por um lado, necessidades práticas inspiram o 

desenvolvimento de novos métodos e tecnologias. Por outro lado, a aplicação desses métodos e 

tecnologias na prática retorna informação para desenvolvimento nas universidades e centros de 

pesquisa” (Dumas et al., 2012).  

A gestão de processos importa aqui, na medida em que uma organização depende do sucesso da 

execução dos seus processos de negócio para levar a cabo a sua missão. Um processo é entendido 

como uma série de eventos, atividades e decisões, e uma organização tem de lidar e gerir um conjunto 

de processos. A gestão de processos numa organização procura obter resultados consistentemente 

positivos, e retirar o máximo de valor na sua execução (Dumas et al., 2012). É muitas vezes através da 

gestão de processos que surge a necessidade de integração com um sistema de informação. A 

integração com Tecnologias de Informação (TI) é um aspeto chave da filosofia de BPM, como 

ferramenta indispensável para a gestão e melhoria dos processos. 

Como parte central de um qualquer sistema de informação, o sistema de gestão de informação de 

arquivo vai para além de uma aplicação informática alinhada segundo um conjunto de requisitos pré-

estabelecidos. O sistema de gestão de informação de arquivo deve assumir-se como um reflexo da 

realidade organizacional quanto à arquitetura de informação, arquitetura tecnológica e os processos 

levados a cabo pela organização, de forma a responder às necessidades de informação de uma forma 

transversal. 
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2.1. Gestão de Informação de Arquivo 

Os conceitos aqui apresentados relacionam-se de uma forma geral com a ideia de gestão de 

informação de arquivo em formato digital. No entanto, a palavra “arquivo” neste contexto pode transmitir 

uma ideia errada daquilo que é pretendido, remetendo o leitor para um domínio mais afastado do âmbito 

que aqui se pretende tratar.  

A Gestão de Informação de Arquivo, designada na literatura anglo-saxónica por Recordkeeping ou 

Records Management, pode ser definido como uma forma organizada e estruturada de gerir informação 

de arquivo desde a sua criação e ao longo do seu ciclo de vida. Considerando que informação de 

arquivo é toda a informação completa, precisa e confiável que seja evidência registada de transações 

de um negócio, a gestão de informação de arquivo será o domínio de preocupações de gestão dessa 

informação (National Archives of Australia, 2004). Neste trabalho consideramos gestão de informação 

de arquivo, recordkeeping e records management como diferentes terminologias para expressar o 

mesmo conceito em diferentes idiomas (no caso recordkeeping é mais comumente usado nos USA e 

records management nos restantes países de língua inglesa, sendo o termo adotado nas normas ISO). 

Desconstruindo os elementos desta área, o conceito de informação de arquivo (record) adotado ao 

longo deste trabalho será aquele que pode ser considerado mais abrangente e apropriado ao conteúdo 

desenvolvido, e que está em consonância com a definição abrangente na norma ISO 15489: 

Information created, received and maintained as evidence and as an asset by an organization or person, 

in pursuit of legal obligations or in the transaction of business. (ISO, 2015) 

É de destacar nesta definição a aplicação de informação de arquivo tanto como evidência 

(evidence), como um ativo (asset). A norma ISO 30300 indica que uma evidência é uma prova de uma 

transação que pode demonstrar que foi criada seguindo o curso normal das atividades da organização, 

e que é inviolável e completa, não se restringindo ao sentido legal do termo. A mesma norma define um 

ativo como algo que possui valor para a organização, seja tangível ou intangível (ISO, 2010).   

Um dos principais conceitos envolvidos na definição de informação de arquivo, é o continuum. O 

continuum refere-se ao processo coerente e consistente da gestão de informação de arquivo durante 

o seu ciclo de vida, desde o desenho e desenvolvimento de sistemas de informação de arquivo, 

passando pela criação e preservação de informação até à sua retenção e uso como arquivo (Griffin, 

Keakopa, Mansfield, Millar, & Nordland, 2009).  

Por parte dos profissionais que se dedicam a atividades relacionadas com gestão de informação de 

arquivo, existem princípios aceites na generalidade assentes na experiência prática das suas funções, 

numa junção de várias correntes teóricas e revisão de literatura. Estes princípios existem e é do total 

interesse das organizações agirem de acordo com eles. Na tabela 1 apresentamos um quadro resumo 

desses princípios assentes, tal como proposto pela ARMA3. 

                                                      
3 Generally Accepted Recordkeeping Principles® ©2017 ARMA International 

https://cdn.ymaws.com/www.arma.org/resource/resmgr/files/Learn/2017_Generally_Accepted_Reco.pdf - acedido em 

2018/08/21 

https://cdn.ymaws.com/www.arma.org/resource/resmgr/files/Learn/2017_Generally_Accepted_Reco.pdf
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Tabela 1 - Princípios Gerais Aceites de Gestão de Informação de Arquivo (ARMA International, 2014). 

Princípio Definição 

Responsabilidade 
A direção da organização deve assegurar um programa de information 
governance e definir as responsabilidades dos indivíduos face à gestão de 
informação. 

Integridade 
A informação criada e gerida por uma organização deve garantir a sua 
autenticidade e fiabilidade. 

Proteção 
Assegurar a segurança da informação e os seus níveis de confidencialidade, 
privacidade, e essencial à continuidade do negócio da organização. 

Conformidade 
Garantir que o programa de information governance está de acordo com 
legislação aplicável, bem como com as políticas da organização. 

Disponibilidade 
Assegurar que a informação pode ser recuperada (pesquisada) de uma forma 
rápida, eficaz e eficiente, conforme as necessidades. 

Retenção 
A informação deve ser mantida de acordo com os prazos legais estabelecidos, e 
também de acordo com as necessidades operacionais e organizacionais. 

Eliminação 
A organização deve assegurar uma eliminação segura e adequada da informação 
de arquivo cuja utilidade já não é requerida quer pela organização quer pela 
legislação. 

Transparência 
As atividades e processos de negócio da organização devem ser documentados, 
de uma maneira aberta e verificável, estando disponível para todos os elementos 
da organização e outros atores interessados. 

 

No contexto da gestão de informação de arquivo, a noção de classificação funcional está associada 

à noção de série. Uma série é uma coleção de informação de arquivo relacionada que pode ser 

arquivada em conjunto (Myburgh, 2009). Muitas vezes um esquema de classificação está integrado 

num sistema de pesquisa, em conjunto com a descrição e índex do documento, ligado a processos de 

negócio específicos (Bussel, Ector, Pijl, & Ribbers, 2001).   

Olhando para a norma ISO 15489-1, é colocado o fator contexto como de especial relevância para 

a classificação da informação de arquivo. Um sistema de classificação é considerado uma ferramenta 

que liga a informação ao contexto da sua criação. Ligar os requisitos da informação de arquivo a um 

sistema de classificação, pode despoletar os processos adequados à sua gestão (ISO, 2015). 

“Classification is systematic identification and arrangement of business activities and/or records into 

categories according to logically structured conventions, methods and procedural rules represented in 

a classification system” (ISO, 2001).  

Neste aspeto podemos concluir que para concretizar uma política de informação de arquivo eficaz, 

a utilização de um sistema de classificação será um fator importante para o seu sucesso. A gestão de 

informação de arquivo é, na verdade, uma ferramenta importante para a pesquisa, acesso e 

recuperação de informação tanto num formato físico como em formato digital. Atendendo às 

necessidades constantes de disponibilização de informação através de meios digitais, um sistema de 

classificação ganha ainda maior relevância neste contexto. 
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No âmbito nacional, o programa promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas (DGLAB) “Administração Eletrónica e Interoperabilidade Semântica4” tem como objetivo 

contribuir para a modernização administrativa e desenvolvimento da administração eletrónica nas 

entidades públicas que executem funções do Estado. Engloba duas vertentes, sendo a principal o 

desenvolvimento da Macroestrutura Funcional como estrutura semântica comum, com produção de 

documentação de apoio que promova a sua utilização4. 

O programa é materializado através da Macroestrutura Funcional (MEF) e Metainformação para 

Interoperabilidade (MIP). A MEF consiste numa representação conceptual das funções de negócio 

desempenhadas por organizações que cumprem funções do Estado e setor público (exemplificado na 

tabela 2), com o objetivo de servir de base de apoio à elaboração e desenvolvimento de planos de 

classificação documental funcionais.  

Tabela 2 - Exemplo do plano de classificação MEF (DGLAB, 2015). 

Código Título 

100 ORDENAMENTO JURÍDICO E NORMATIVO 

100.10 Elaboração de diplomas jurídico-normativos e de normas técnicas 

100.10.001 Produção e comunicação e atos legislativos 

100.10.002 Aprovação e comunicação de convenções internacionais 

100.10.003 Comunicação de decisões dos tribunais a que a lei confira força obrigatória geral 

100.10.200 Produção e comunicação de atos regulamentares gerais 

100.10.400 Produção e comunicação de atos regulamentares locais 

100.10.600 Produção e comunicação de regras institucionais 

 

Segundo a missão constante na página oficial da MEF da DGLAB, toda a iniciativa em volta deste 

projeto “enquadra-se nas políticas governamentais de suporte a medidas estruturantes para a criação 

de condições favoráveis à gradual transformação das organizações, à melhoria da sua imagem e da 

satisfação dos seus clientes e parceiros” 4. O propósito é a utilização de meios informáticos para permitir 

uma aproximação ao cidadão através da governação eletrónica, que entre outras coisas, possibilitará 

a um qualquer cidadão interagir com organizações de serviço público sem a necessidade de recorrer a 

um espaço físico.  

Para que tal propósito seja alcançado, é necessário que as diferentes entidades utilizem um 

protocolo de semântica comum, suportado eletronicamente, integrado nos seus sistemas de 

informação de arquivo. 

Em conjunto com a MEF, no âmbito no programa de modernização administrativa PAEIS, foi 

desenvolvida uma estrutura de metainformação, com o objetivo de promover a interoperabilidade de 

recursos de informação entre entidades, ao nível da sua utilização, gestão e acesso. Neste momento 

a estrutura proposta do MIP é composta por 17 elementos de metainformação descritiva. Ou seja, a 

                                                      
4  http://arquivos.dglab.gov.pt/programas-e-projectos/modernizacao-administrativa/macroestrutura-funcional-mef/ - acedido em 

2018/08/21 

http://arquivos.dglab.gov.pt/programas-e-projectos/modernizacao-administrativa/macroestrutura-funcional-mef/
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ideia subjacente é que essa partilha de informação exista, com os recursos de informação de uma 

determinada entidade a serem reconhecidos, identificados e manipulados através de atributos 

coletivamente aceites por todas as entidades5. 

O objetivo pretendido com o MIP vai mais além do que estruturar atributos descritivos, mas pretende 

igualmente garantir atributos que possam assegurar a autenticidade da informação e a sua 

proveniência. De certa forma podemos compreender a MEF como algo visível ao espectro do utilizador, 

enquanto o MIP será uma estrutura a ser garantida pelo sistema de gestão de informação de arquivo.  

 

2.2 Modelos de Maturidade 

Um modelo de maturidade é uma técnica importante para aferir diferentes aspetos de um processo 

ou organização. De uma forma geral representa um percurso tendo em vista uma crescente forma de 

organizar e sistematizar a forma como uma organização executa os seus processos. Normalmente 

estes modelos de maturidade são definidos em cinco níveis, de acordo com os modelos mais utilizados, 

embora o número de níveis e a sua designação possa variar dependendo do domínio de aplicação. 

Muitos dos modelos de maturidade apresentados apresentam cinco níveis em comum, assim como 

utilizam as mesmas designações para cada um dos níveis, ou formas muito aproximadas. 

Numa perspetiva prática, estas técnicas procuram de uma forma sustentada reduzir os riscos e a 

redundância do trabalho, minimizando os custos e a margem de erro enquanto simultaneamente se 

procura aumentar a produtividade, previsibilidade e a capacidade de tomada de decisões. Um modelo 

de maturidade pode oferecer a uma organização uma ferramenta de auditoria e de medição de 

performance, bem como uma forma de medição do progresso face a objetivos definidos, e também 

uma compreensão abrangente das suas forças, fraquezas e oportunidades que suportam o processo 

de tomada de decisão. 

 

2.2.1 Carnegie Mellon Capability Maturity Model Integration 

(CMMI) 

O CMMI, que em português poderia ser traduzido para Modelo Integrado de Maturidade e 

Capacitação, foi desenvolvido pela Universidade de Carnegie Mellon e procura estabelecer um 

referencial unificado para os processos de melhoria contínua nas organizações, integrando diferentes 

disciplinas e diversos modelos na sua conceção. Baseia-se num conjunto de boas práticas da indústria 

                                                      
5http://arquivos.dglab.gov.pt/programas-e-projectos/modernizacao-administrativa/macroestrutura-funcional-mef/ - acedido em 

2018/08/21 

 

http://arquivos.dglab.gov.pt/programas-e-projectos/modernizacao-administrativa/macroestrutura-funcional-mef/
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para o desenvolvimento e manutenção de produtos, focadas sobretudo sobre o processo, seguindo a 

lógica de que a qualidade final de um produto ou serviço é fortemente influência pelo seu processo. 

Dentro do modelo CMMI existem diferentes ferramentas, vocacionadas para áreas específicas de 

negócio: 

• CMMI para Desenvolvimento - Foco na engenharia e desenvolvimento de produtos ou 

serviços; 

• CMMI para Aquisição - Foco na aquisição de produtos e serviços; 

• CMMI para Serviços - Foco no fornecimento de serviços; 

• CMMI para Pessoas - Foco no desenvolvimento da força de trabalho. 

 

 

Figura 1- Principais áreas de processos dos modelos CMMI versão 1.36 (SEI 2010). 

 

A estrutura do CMMI combina 22 áreas de processo, objetivos específicos, objetivos genéricos, 

práticas específicas, e práticas genéricas conforme a figura 1. As 22 áreas de processo estão 

distribuídas por quatro categorias distintas: gestão de projeto, gestão de processo, engenharia dos 

processos, e suporte. Funcionalmente, os objetivos específicos integram as práticas específicas e os 

objetivos genéricos integram as práticas genéricas. Para as práticas específicas e genéricas 

corresponde um nível de capacidade onde são descritas as atividades que são consideradas relevantes 

para alcançar os objetivos. 

O objetivo do CMMI não passa por impor um modelo restrito a uma organização sobre o seu modo 

de atuação, mas sim indicar a melhor forma de aplicação de melhorias e onde devem implementadas 

                                                      
6 https://cmmiinstitute.zendesk.com/hc/en-us/articles/115013946327-When-will-CMMI-V2-0-be-released- A versão 2.0 está 

atualmente a ser desenvolvida, tendo sido divulgada a primeira fase em Março de 2018. O CMMI Institute foi adquirido em 

2016 pela ISACA ao SEI – Carnegie Mellon http://www.isaca.org/about-isaca/pages/cmmi.aspx acedidos a 2018/08/22. 

https://cmmiinstitute.zendesk.com/hc/en-us/articles/115013946327-When-will-CMMI-V2-0-be-released-
http://www.isaca.org/about-isaca/pages/cmmi.aspx
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(Kay, 2005). Como tal, cabe a cada organização estudar essa forma de implementação de melhorias e 

adaptar isso aos seus processos de negócio, de acordo com o seu estado atual. 

Tabela 3 - Capability Maturity Model Integration (CMMI) v1.3. 

Modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

Âmbito Gestão de Processos / Governança de TI 

Objetivo 

Reduzir o custo da implementação de vários modelos de melhoria de processos para 
cada disciplina, através da eliminação de inconsistências, redução da duplicação, 
aumento da clareza, utilização de terminologia comum com um estilo consistente e 
estabelecendo regras de construção uniformes. 

Avaliação 
Define uma metodologia própria: SCAMPI - Standard CMMI Appraisal Method for 
Process Improvement. 

Níveis 

1- Inicial;  

2- Gerido;  

3- Definido; 

4- Gerido quantitativamente; 

5- Em otimização 

 

No entanto existem alguns constrangimentos relativamente à adoção deste modelo por parte das 

organizações. Um desses constrangimentos prende-se com o volume e densidade de documentação 

que requer um alto grau de conhecimento técnico para poder ser compreendido e corretamente 

implementado (Lazzari 2006). Indiretamente isso implica um custo elevado para as organizações tanto 

financeiro como em tempo para poder atingir um desejado nível de maturidade, o que torna o CMMI 

quase impraticável em pequenas organizações (Gomes (2009) e Hickerson (2006)). 

 

 

2.2.2 ISACA Control Objectives for Information and Related 

Technologies Version 5 (COBIT 5) 

O COBIT 5, desenvolvido e divulgado pela ISACA (Information System  Audit  and  Control), fornece 

uma visão da governança de TI e processos de negócio, e significa Control Objectives for Information 

and Related Technologies (ISACA, 2012). Este modelo define um conjunto de processos genéricos 

para a gestão de TI, com cada processo a ter definido um conjunto com entradas e saídas espectáveis, 

podendo auxiliar a manter a conformidade a normas e regulamentos aplicáveis. 
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Tabela 4 - COBIT 5 Process Capability Model. 

Modelo COBIT 5 Process Capability Model (COBIT) 

Âmbito Gestão de Processos / Governança de TI 

Objetivo 
Permitir a comparação da implementação atual dos processos de negócio em TI de 
uma organização em relação aos padrões da indústria, bem como a identificação das 
melhorias necessárias 

Avaliação 
Aferição possível através de metodologia própria ou do método exposto na norma 
ISO15504. Define métricas e objetivos sobre o que é expectável a nível de TI, 
processos e atividades. 

Níveis 

0- Processo Incompleto 

1- Processo executado    

2- Processo Gerido  

3- Processo Definido  

4- Processo Previsível  

5- Processo Otimizado 

 

O COBIT está alinhado com um conjunto de padrões do mercado, como as normas ISO e o 

referencial TOGAF. Assenta em cinco princípios de governança de TI, e sete habilitadores que permitem 

a otimização de investimentos nesta área. O COBIT 5 permite que existe uma governança de TI 

transversal na organização, abrangendo o negócio de ponta a ponta em todas as funções de TI. 

 

Figura 2 - Princípios do COBIT 5 (ISACA, 2012). 

Neste modelo é definida a separação entre os conceitos de governança e de gestão. A governança 

é definida em cinco processos, nos domínios da avaliação, direção e monitorização. A gestão é definida 

em 32 processos de três grandes domínios: 

• Alinhar, Planear e Organizar (Align, Plan and Organize – APO); 

• Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and Implement – BAI); 

• Entrega, Serviços e Suporte (Deliver, Service and Support – DSS); 

• Monitorizar, Avaliar e Analisar (Monitor, Evaluate and Assess – MEA). 
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No COBIT 4.1 era definido um modelo de maturidade de processos, utilizado para medir o nível de 

maturidade atual de um processo e determinar o que estava em falta para atingir o nível de maturidade 

desejado. Já no COBIT 5 é apresentado um novo modelo de avaliação centrado na avaliação da 

capacidade dos processos de TI da organização. Em termos gerais este modelo irá atingir os mesmos 

objetivos gerais de avaliação, ou seja, proporcionar uma forma de medição de desempenho de 

processos e identificar áreas de melhoria. 

 

2.2.3 Comparação de modelos de maturidade 

Após a recolha das entrevistas e uma revisão da literatura sobre este tema, foi feita uma seleção de 

alguns modelos de maturidade já existentes e a respetiva análise, confrontando os requisitos essenciais 

para um modelo de maturidade da gestão de informação de arquivo nas Autarquias. A seleção destes 

modelos prendeu-se com a impossibilidade de analisar todos os modelos existentes publicados, sendo 

necessário recorrer a uma amostragem. Esta amostragem foi feita de acordo com as referências da 

literatura utilizada, bem como da adequação ao tema em discussão. 

A forma como selecionamos os modelos que apresentamos, e como aferimos o impacto relativo de 

cada um deles, foi efetuando um teste simples através da pesquisa de artigos na ferramenta Google 

Scholar (pesquisa efetuada a 22 de novembro de 2017). Para cada um dos modelos indicados foi 

efetuada uma pesquisa pelo nome do modelo e/ou pela sigla de forma a verificar qual obtém mais 

resultados. O CMMI e COBIT foram os que produziram mais resultados, com 230 mil e 27 mil entradas 

respetivamente. Esta análise permitiu de certa forma aferir quais os modelos com mais suporte 

académico e por isso mais testados e validados pela comunidade. Por esse motivo optamos por uma 

aproximação a estes modelos, principalmente pela vertente do modelo CMMI. 

Importa agora, dentro dos modelos apresentados, verificar de que forma são definidos os níveis. 

Pela apresentação dos modelos, podemos verificar que as designações dos níveis são bastante 

similares. Portanto aqui se verifica um padrão na indústria que poderemos utilizar na proposta do 

modelo de maturidade a desenvolver. 

Na Tabela 5 podemos ver em detalhe como são tipificados e definidos cada um dos níveis para os 

modelos CMMI 1.3 e COBIT 5. 
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Tabela 5 - Comparação de níveis de maturidade COBIT 5/CMMI v1.3. 

COBIT 5: CMMI v1.3: 

Nível 1 – Processo executado 

O processo está implementado e é executado. O 
processo atinge os seus objetivos, embora esteja 
definido de uma forma não estruturada e planeada. 

Nível 1 - Inicial 

Imaturidade organizacional: os processos são 
improvisados e geralmente não são seguidos 
nenhuns critérios. Compromissos de prazos e de 
custos não são cumpridos; o planeamento não é feito 
com base em estimativas; as qualidades, 
procedimentos e conhecimentos pertencem às 
pessoas e não aos processos. As hipóteses de 
sucesso dependem das habilidades pessoais. 

Nível 2- Processo Gerido 

O processo está implementado seguindo um conjunto 
de critérios de planeamento e monitorização. Os seus 
objetivos estão definidos formalmente e são 
controlados e mantidos. 

Nível 2 - Gerido 

Políticas e procedimentos para gerir o 
desenvolvimento estão definidas e são obedecidas. O 
planeamento é baseado em estimativas e na 
experiência anterior de outros projetos; os projetos 
utilizam processos definidos, que são usados e se 
encontram disseminados, documentados, medidos e 
fiscalizados com rotinas de melhoria; os processos 
afetados são puramente de gestão (não técnicos) e 
pertencem aos projetos e não às pessoas. 

Nível 3 – Processo Definido 

O nível anterior está implementado em toda a sua 
dimensão, de forma estruturada, e que permite que o 
processo atinja todos os seus objetivos. O processo 
está completamente definido e implementado. 

Nível 3 - Definido 

Os processos utilizados são estabelecidos e 
padronizados em toda a organização. Os processos 
técnicos passam a ser considerados lado a lado com 
os processos de gestão; tanto os processos de 
gestão quanto os técnicos passam a ser repetidos; os 
processos pertencem a organização e não ao nível do 
projeto. 

Nível 4 – Processo Previsível 

É monitorizada e medida a conformidade aos 
procedimentos definidos e são tomadas ações onde 
os processos parecem não estar a funcionar 
devidamente.  

Nível 4 - Gerido quantitativamente 

São estabelecidos objetivos quantitativos para os 
processos e produtos, as medidas de qualidade e 
produtividade são recolhidas de todos os projetos e é 
estabelecido controlo estatístico de processos. A 
gestão passa a ser feitas com bases e métricas 
quantitativas. 

Nível 5 – Processo Otimizado 

Os processos foram refinados ao nível de boas 
práticas, baseados nos resultados de melhoria 
contínua e modelos de maturidade. As tecnologias de 
informação são utilizadas de maneira integrada para 
automatizar os fluxos de trabalho, fornecendo 
ferramentas para melhoria de qualidade e efetividade, 
fazendo com que a organização se adapte 
rapidamente. 

Nível 5 - Em otimização 

A organização está comprometida na melhoria 
contínua dos seus processos. Existe identificação de 
pontos fracos e defeitos e são efetuadas ações 
preventivas sobre as suas causas. Mudanças mais 
significativas de processos e/ou tecnologias são 
feitas a partir de análise de custo/benefício com base 
em dados quantitativos. 
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2.3 Modelos de maturidade em gestão de informação 

Na secção anterior foram analisados dois modelos de maturidade, CMMI 1.3 e COBIT 5, que 

representam o estado da arte em termos de desenvolvimento em modelos de avaliação de maturidade. 

No entanto, estes dois modelos possuem um foco bastante abrangente em termos de avaliação de 

maturidade. Nesse sentido, a presente secção procura uma maior aproximação do conceito de modelo 

de maturidade aplicado à gestão de informação de arquivo.  

O Information Governance Maturity Model (AIGMM) (ARMA International, 2017) importa aqui pela 

sua especificidade no âmbito da gestão de informação de arquivo, uma vez que se baseia nos mesmos 

princípios descritos na secção 2.1. O modelo A2MIGO (Proença, Vieira, Borbinha, Calado, & Martins, 

2017), proposto pelo projeto E-ARK, é também bastante específico dentro deste âmbito, tendo a 

particularidade de ter sido aplicado sobre organismos de administração pública. Estes modelos são 

analisados nas secções 2.3.1 e 2.3.2. 

Estes modelos de maturidade em gestão de informação apresentam muitas semelhanças em 

termos estruturais com os modelos de referência apresentados anteriormente. Partilham o mesmo 

conceito de divisão por níveis de maturidade e apresentam metodologias de aplicação, mas focam-se 

nos aspetos fundamentais da gestão de informação de arquivo. 

 

2.3.1 ARMA Information Governance Maturity Model (AIGMM) 

O AIGMM é um modelo aplicado à governança de informação, proposto pela Association of Records 

Managers and Administrators (ARMA) e baseado nos Princípios Gerais Aceites de Gestão de 

Informação de Arquivo (ver Tabela 1). 

Este modelo propõe que uma organização possa determinar o nível de maturidade das suas práticas 

de governança da informação como um todo, ou por departamento ou divisão. Essa avaliação é feita 

através da análise das características efetivas da governança da informação que existem para cada 

um dos Princípios Gerais Aceites (ARMA International, 2017). 

Tabela 6 – ARMA Information Governance Maturity Model (AIGMM). 

Modelo ARMA Information Governance Maturity Model (AIGMM) 

Âmbito Governança da Informação 

Objetivo 

Apoiar a compreensão dos padrões, das melhores práticas e dos requisitos 
regulamentares que abrangem a governança da informação, para que se possam 
entender as características bem-sucedidas da governança da informação em 
diferentes níveis de maturidade. 

Avaliação 
Define um conjunto de passos para avaliar o nível atual e aferir o nível desejado. 
Estes passos não são definidos de forma formal, mas sim como um conjunto de 
orientações. 

Níveis 

1- Sub-Standard 
2- Em desenvolvimento 
3- Essencial 
4- Proactivo 
5- Transformacional 
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O modelo AIGMM propõe ainda que depois de uma organização determinar o nível de maturidade 

das suas práticas de governança da informação, a organização pode definir objetivos de atingir 

determinado nível de maturidade, objetivos esses definidos com base nas necessidades do negócio e 

nível de risco. Estes objetivos podem ser válidos e comuns em toda a organização, ou variar por áreas 

de aplicação conforme cada um dos oito Princípios. 

 

2.3.2 E-ARK Maturity Model for Information Governance 

(A2MIGO) 

O projeto E-ARK procura apresentar uma harmonização de diferentes soluções de suporte a 

serviços de arquivo, sobretudo numa perspetiva digital (Proença et al., 2017). Este projeto desenvolveu 

um modelo de maturidade para a governança da informação designado por A2MIGO (E-ARK Maturity 

Model for Information Governance), e um método de aferição focado nos principais referenciais 

relacionados com serviços de arquivo, conforme ao descrito no modelo OAIS.  

O A2MIGO desenvolveu-se como aplicação do método DSRM proposto por Becker no artigo 

Developing Maturity Models for IT Management - A Procedure and its Application (Becker et al., 2009), 

seguindo uma metodologia iterativa, em que os resultados de cada iteração são utilizados para a 

melhoria e desenvolvimento do modelo.  

Este modelo de maturidade divide-se em três dimensões, Gestão, Processos e Infraestrutura. Estas 

dimensões fornecem diferentes pontos de vista da governança da informação que ajudam a decompor 

o modelo de maturidade e permitem uma fácil compreensão do mesmo. 

Tabela 7 - E-ARK Maturity Model for Information Governance (A2MIGO). 

Modelo E-ARK Maturity Model for Information Governance (A2MIGO) 

Âmbito Governança da Informação 

Objetivo 
Foco nos serviços de arquivo, com particular atenção à preservação e disseminação 
de informação, fornecendo critérios objetivos ligados diretamente às normas ISO do 
sector. 

Avaliação 
Avaliação feita a partir de um questionário estruturado de forma a permitir uma 
autoavaliação. Inclui secções de comentários avaliadas posteriormente por uma 
equipa de avaliação. 

Níveis 

1- Inicial 

2- Gerido 

3- Definido 

4- Gerido quantitativamente 

5- Em otimização 

 

Quanto aos níveis, o A2MIGO apresenta cinco níveis idênticos ao definido no CMMI. O A2MIGO 

propõe que o que uma organização pode esperar ao progredir ao longo dos níveis de maturidade é que 
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a sua implementação das boas prática e normas relacionadas com a governança da informação será 

cada vez melhor definida e otimizada (Proença et al., 2017).  

Tendo em vista a avaliação de maturidade, o A2MIGO desenvolveu um questionário de 

autoavaliação, composto por três seções principais, cada uma das dimensões do modelo de 

maturidade, com um conjunto de perguntas em cada seção. No total este questionário é composto por 

73 questões, e foi aplicado recorrendo a uma ferramenta online7 desenhada para esse efeito. Através 

desse questionário online cada organização que integrou o projeto pode avaliar a maturidade dos seus 

processos e técnicas de governança da informação e com base nos resultados definir um plano de 

melhoria. 

O A2MIGO apresenta também uma relação entre o nível de maturidade e o nível de risco associado. 

A cada um dos cinco níveis de maturidade corresponde igualmente uma avaliação de risco quanto à 

gestão de informação de arquivo.  

 

Figura 3 – Representação dos Níveis de Maturidade (Proença et al., 2017). 

 

Quanto maior o nível de maturidade de uma organização, o fator risco diminui de forma 

inversamente proporcional (figura 3). Isto acontece porque consideramos que cumpridos todos os 

critérios de maturidade (correspondente ao nível cinco nesta escala), uma organização equacionou e 

controla de forma efetiva os maiores fatores de risco associados à gestão de informação de arquivo 

como a fiabilidade, segurança e autenticidade, estando prontos os planos de contingência necessários. 

                                                      
7 http://earkmaturitysurvey.dlmforum.eu  

http://earkmaturitysurvey.dlmforum.eu/
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2.3.3 Conclusões 

Os dois modelos apresentados nesta secção são exemplos concretos da possibilidade de aplicação 

de uma avaliação de maturidade sobre a gestão de informação de arquivo numa organização.  

O AIGMM fornece o enquadramento necessário para uma avaliação de maturidade focada na 

gestão de informação de arquivo, incluindo um conjunto de requisitos fundamentais que devem ser 

verificados nessa avaliação. 

O A2MIGO é especialmente relevante nesta análise, por ser tecnicamente muito próximo do objetivo 

proposto para este trabalho. Apesar de ter um foco primordial no âmbito da preservação digital, ao focar 

essencialmente os serviços de arquivo e tratando igualmente organizações públicas, são muitos os 

pontos comuns que podem ser espelhados para um modelo aplicado ao universo da gestão de 

informação de arquivo nas autarquias portuguesas. Assim é aplicada neste trabalho o mesmo método 

de desenvolvimento utilizado no modelo A2MIGO, sendo igualmente aproveitadas referências 

estruturais e de avaliação de maturidade. 

A partir destes modelos é possível extrapolar a sua estrutura e metodologia de desenvolvimento 

para o âmbito da gestão de informação e arquivo nas autarquias portuguesas, conforme o modelo 

proposto no capítulo 4 deste trabalho. 
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3 Análise e enquadramento do problema 

Este capítulo procura contextualizar o problema abordado neste trabalho. Com esse objetivo 

apresentamos primeiro uma análise ao contexto geral sobre gestão de informação de arquivo, para 

depois fazer o enquadramento na administração pública local, nomeadamente no que diz respeito às 

autarquias portuguesas.  

3.2 Análise ao contexto geral 

As áreas aqui apresentadas possuem extensa literatura publicada, tendo os seus conceitos sido 

amplamente discutidos e definidos. Ao longo deste trabalho foram identificados e expostos alguns dos 

pontos de contacto entre definições e objetivos que revelam a sua afinidade. De certa forma podemos 

afirmar que estas áreas se suportam mutuamente. 

Apesar dessa extensa documentação existente, não é frequente encontrar trabalhos que se foquem 

em casos de estudo reais juntando estas áreas. Por norma essa tentativa de aproximação surge numa 

vertente científica da gestão de informação de arquivo, na medida em que com o seu modelo continuum 

altera o paradigma até então dominante, e passa a favorecer uma maior ligação entre a custódia sobre 

a informação de arquivo e o contexto em que eles são produzidos. Isso faz especialmente sentido uma 

vez que no caso do BPM são encaradas e desenvolvidas mais perspetivas do que a documental, apesar 

de esta ser, sem dúvida, um fator importante. 

Podemos encontrar exemplos dessa significância em trabalhos como o de Svärd (Svärd, 2013) que 

relaciona Enterprise Content Management (ECM) e o Records Continuum Model (RCM). Segundo o 

autor podemos encarar o ECM pela perspetiva do BPM, e o RCM pela perspetiva da gestão de 

informação de arquivo. Svärd conclui após uma análise qualitativa com recurso a entrevistas, que os 

avanços feitos nas organizações irão requerer políticas e sistemas de informação de arquivo sólidas e 

robustas. Faz notar que o RCM se revela como sendo uma abordagem ajustada ao contexto digital 

atual, apesar dos desafios da preservação da informação a longo prazo ainda se colocarem, mesmo 

com a quantidade de investigação feita na área ao longo dos últimos anos (Svärd, 2013). 

Para existir uma verdadeira integração entre a gestão de informação de arquivo e os sistemas de 

informação, deve existir um consenso sobre os utilizadores acederem a informação de arquivo de 

organizações, tanto atuais como inativos. Isso requere uma compreensão histórica da organização, 

dos seus processos e decisões (Myburgh, 2005). Recorrer aos fundamentos de BPM pode providenciar 

precisamente esses elementos necessários a essa integração. 

Segundo Davenport, é possível atingir um melhor desempenho incluindo a cadeia de valor da 

informação nos processos operacionais. Essa cadeia de valor relaciona-se com o levantamento dos 

requisitos de informação, e a sua recolha, distribuição, utilização e armazenamento (Davenport, 1993). 

Olhando para o armazenamento como informação de arquivo, e relacionando com a necessidade de 

tratar informação de arquivo como uma evidência ou prova, do ponto de vista da legitimidade e 

responsabilidade da informação, gestão de informação de arquivo afeta todos os outros elementos 
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dessa cadeia de valor. Para além disso, o mau uso de informação irá afetar negativamente a 

organização nos capítulos da eficácia e eficiência dos seus processos (Bussel et al., 2001).  

Quando se junta o fator da responsabilidade de informação presente no conceito de informação de 

arquivo e da sua mais-valia como um ativo da organização, em conjunto com os objetivos implicados 

no BPM tais como a melhoria contínua dos processos de negócio, percebemos que ambas as áreas 

têm necessariamente de funcionar em conjunto de forma a suprir as necessidades do negócio como a 

satisfazer os seus objetivos. Um ponto em que ambos convergem é no processo de tomada de decisão. 

A tomada de decisão é o centro da responsabilidade administrativa, e um ator com intervenção nesse 

ponto necessita de estar atento à conjuntura interna e externa, de forma a melhor orientar e organizar 

os seus processos de negócio (Natália Marinho Do Nascimento, Juliete Susann Ferreira De Souza, 

Marta Lígia Pomim Valentim, & María Manuela Moro Cabero, 2016). 

Assumindo que o processo de tomada de decisão poderá ser dividido em 2 grupos distintos 

(programadas e não programadas), e que para qualquer tomada de decisão estar na posse de 

informação estratégia é um aspeto relevante de forma a reduzir a incerteza e os riscos gerados, 

juntamos o facto de que o resultado de tal processo decisório poderá influenciar todo o ambiente 

organizacional (Natália Marinho Do Nascimento et al., 2016). Particularizando o tipo de tomada de 

decisão programada, esta pode perfeitamente estar inserida num contexto específico de um processo 

de negócio, e mais uma vez encontramos pontos de contacto importantes entre as duas áreas.  

Posto tudo isto, a relação entre as duas áreas passa a ser mais evidente: ambas partilham objetivos 

no sentido de servir a organização e leva-la a cumprir os seus objetivos. Mais do que isso, a gestão de 

informação de arquivo e o BPM relacionam-se ativamente ao longo de todas as atividades da 

organização, em que a informação de arquivo dá suporte aos processos de negócio, que por sua vez 

poderão produzir mais informação que irá alimentar o sistema de informação.  

Nesse contexto, tem sido desenvolvido o relatório técnico da norma ISO/DTR 21965, que tem como 

objetivo ser uma referência comum para gestores de informação de arquivo e para arquitetos 

empresariais, sobre os principais requisitos para processos e sistemas de informação de arquivo. Em 

termos mais concretos a norma ISO21965 destina-se a ser uma ferramenta de apoio sobre como 

considerar os requisitos de informação de arquivo numa organização, de modo a que estes possam 

ser devidamente considerados na análise e implementação das soluções tecnológicas, integrando a 

visão da gestão de informação de arquivo na própria arquitetura empresarial. Na arquitetura 

empresarial está definido o conceito de ponto de vista (referido como viewpoint na literatura de língua 

inglesa), que são expressos recorrendo a modelos que representam os diferentes pontos de vista que 

compõe a organização, e que no âmbito deste trabalho se centram no alinhamento entre os processos 

e a tecnologia. 

Esta mudança de paradigma tornou-se num dos grandes desafios da área, tanto do mundo digital 

como na gestão de informação de arquivo. Muitas vezes os atores envolvidos nos processos não estão 

conscientes das necessidades de informação da organização num contexto digital, e da forma como a 

sua interação com os sistemas e tecnologias de informação afetam o output final dos seus processos. 
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Para além dessa limitação, impõe-se também o desafio citado por Svärd relacionado com a 

preservação da informação a longo prazo. Pensando num contexto digital, essa preservação aplica-se 

não só ao conteúdo da informação como também ao seu formato e/ou tecnologias necessárias para a 

sua reprodução.  

Atendendo à realidade nacional, verificamos a existência dos mesmos desafios e necessidades na 

área. A resposta adequada por parte das Autarquias terá de ser integrada face às iniciativas nacionais 

dos órgãos competentes no sector. É aqui que entra a MEF, como elemento agregador e estruturado 

para uma política única de arquivos, e na nossa ótica isso é atualmente indissociável do contexto 

tecnológico de produção documental. 

O desafio que se coloca no contexto abrangido por este trabalho, e sobre o qual versam os seus 

objetivos, é em primeiro lugar avaliar se as Autarquias têm conhecimento desta problemática e das 

ferramentas existentes ao seu dispor. Por outro lado, é importante perceber que no caso de terem esse 

conhecimento, de que forma o aplicam e quais as lições e propostas que sugerem para uma melhoria 

contínua dessas ferramentas. Caso não tenham esse conhecimento, será necessário averiguar o 

porquê dessa situação. Em segundo lugar, e tal como foi exposto neste capítulo, num contexto atual 

não faz sentido encarar o arquivo e ciclo de vida de um documento sem o ligar ao contexto dos sistemas 

de informação que suportam esse mesmo ciclo de vida. Assim, importa unir esses dois conceitos para 

assegurar uma implementação e uso eficaz e eficiente tanto dos sistemas de informação como da 

própria informação de arquivo. 

Importa ainda referir, que a legislação e diretivas governamentais caminham no sentido aqui 

apontado, pese embora ser necessário ainda considerar que existem algumas contradições nas 

posturas adotadas. Se, por um lado, existem instituições e documentos oficiais de promoção da 

modernização administrativa, por outro por vezes a legislação obriga a uma componente burocrática 

que não se coaduna com a visão de um Estado focado no cidadão com recurso às novas tecnologias. 

Este trabalho procura explorar as aproximações possíveis, à luz do contexto legal e tecnológico 

existente nas Autarquias. 

3.3 Enquadramento na Administração Pública Local 

Nesta secção procuramos elaborar a descrição das características principais do problema no âmbito 

das Autarquias portuguesas, juntamente com o levantamento dos requisitos que consideramos como 

base para o desenvolvimento do trabalho para atingir os objetivos propostos. 

No alinhamento referido na introdução do capítulo anterior relativo às arquiteturas de informação e 

tecnológica, e transportando isso para o contexto autárquico, podemos verificar uma grande 

diversidade de atividades e processos suportados por múltiplos sistemas de informação, que nem 

sempre têm a capacidade de comunicar entre si. No momento da conceção e implementação de um 

sistema nem sempre este alinhamento é levado em consideração, o que resulta numa produção de 

informação de forma descontextualizada e sem uma agregação à gestão de processos.  
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Tal como foi demonstrado na secção anterior existe ainda trabalho a desenvolver na integração das 

duas áreas, de forma a aproximar as abordagens entre BPM e gestão de informação de arquivo. No 

domínio específico das Autarquias portuguesas, atendendo ao desenvolvimento de uma ferramenta de 

classificação documental como a MEF por parte da entidade de tutela DGLAB, torna-se ainda mais 

pertinente o estudo desta abordagem. Isto deve ser feito tendo em conta o atual contexto tecnológico, 

de forma a ser integrado com os respetivos sistemas de informação, contemplando a documentação 

criada, produzida e tratada em ambiente digital. 

Este trabalho procura incidir na importância da avaliação dos sistemas de gestão de informação de 

arquivo, enquanto ferramenta para o desenvolvimento e melhoria dos mesmos. Estes sistemas vão 

muito para além do que por vezes é considerado como software que obedece a um conjunto de 

requisitos funcionais e regulamentares: devem espelhar a realidade da organização em que se inserem, 

alinhando a arquitetura da informação com a arquitetura tecnológica e com os processos executados 

pela organização. A conceptualização e desenvolvimento de um sistema de gestão de informação de 

arquivo deve ser feita paralelamente ao dos sistemas de TI que o integram, contemplando os diferentes 

processos e o ciclo de vida da informação.  

Transpondo estas questões para o âmbito autárquico, é comum encontrar dentro da mesma 

entidade diferentes sistemas de informação que dão suporte a múltiplas atividades e processos 

bastante diferenciados, no entanto com nenhuma ou muito pouca comunicação entre si. Isto resulta em 

produção de informação redundante e muitas vezes descontextualizada. Este problema não surge 

apenas como uma circunstância tecnológica, mas descende sobretudo de uma falta de planeamento 

ou de visão geral da organização. Posto isto, a melhor forma de se averiguar se uma organização conta 

com um sistema de gestão de informação de arquivo capaz de responder às suas necessidades, é 

através da sua avaliação, de forma sistemática.  

Generalizando um pouco esta questão, um modelo de maturidade deve abordar e dar resposta a 

estes tópicos, e de uma forma sequencial: 

• Conformidade do sistema de informação de arquivo relativamente às boas práticas 

institucionais, e políticas e requisitos definidos; 

• Obtenção de resultados que vão ao encontro da satisfação dos utilizadores e das metas 

definidas para o desempenho organizacional; 

• Sempre que os resultados sejam insatisfatórios, devem ser desencadeadas a respetivas 

ações corretivas. 

3.4 O caso dos National Archives of Australia  

Sobre os critérios a ter em conta na avaliação de um sistema de gestão de informação de arquivo, 

é de ter em conta a ferramenta Check-Up 2.0 da National Archives of Australia (National Archives of 

Australia, 2011). Este referencial tem como alvo os organismos da Administração Pública Australiana, 

que são sujeitos obrigatoriamente a esta avaliação de forma anual, e que se divide em 2 partes e 16 

secções.  
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Tabela 8 - Check-Up 2.0 Australia National Archives. 

Sistema de gestão de 
documentos e 
informação 

A organização deve ter um sistema de gestão de documentos, juntamente com uma estratégia 
para a gestão de documentos e informação e planeada uma arquitetura da informação. 
Estes princípios devem estar contemplados em documentos específicos ou articulados com 
modelos de governação ou orientações de nível superior. 

Políticas e 
procedimentos 

A organização deve desenvolver e promover políticas e procedimentos relativos à criação e gestão 
de recursos informacionais autênticos, confiáveis e utilizáveis e de documentos produzidos no 
âmbito de áreas negócio e para prestação de contas. 

Conformidade à norma 
A organização deve monitorizar a conformidade com as políticas e os procedimentos definidos para 
a gestão de documentos e informação, com o objetivo de assegurar que os documentos são 
corretamente produzidos e geridos de forma eficaz e eficiente. 

Áreas de alto risco 

Áreas de alto risco são aquelas que são alvo de elevado nível de escrutínio público e por parte dos 
órgãos de comunicação, que instigam ou são alvo de litígio, alocam ou despendem elevados 
recursos financeiros, ou que digam respeito a questões de saúde, direitos dos cidadãos e da 
reserva da vida privada. 

Formação 
A organização deve assegurar a formação de todos os recursos humanos envolvidos, garantindo 
que entendem as suas responsabilidades no domínio da gestão de documentos e informação. 

Continuidade de 
negócio 

Devem ser identificados planos de continuidade de negócio, que identifiquem documentos vitais e 
que indiquem como esses documentos devem ser geridos no sentido de assegurar a continuidade 
do negócio. 
Devem ser identificados planos de contingência/ gestão de desastres, que incluam documentos em 
todos os formatos e em todos os sistemas de gestão de negócio. 

Outsourcing 
A organização deve assegurar que todos os fornecedores de serviços em outsourcing respeitam as 
políticas e procedimentos no que à gestão de documentos e informação diz respeito. 

Criação e captura de 
documentos 

A organização deve determinar quais os documentos que deve produzir, de forma a corresponder à 
necessidade de prestação de contas, assim como aos requisitos legais e de negócio. 
Além de produzir documentos, a organização deve capturá-los ou armazená-los num sistema de 
gestão de documental aprovado. Deverão ser procuradas evidências de que os documentos são 
produzidos e criados de forma consistente, e de que são completos e fiáveis. 

Descrição de 
documentos 

A organização deve assegurar que os documentos são descritos e geridos de forma adequada, de 
forma a que permitam sejam recuperados, utilizados e compreendidos ao longo do tempo. 
A descrição de documentos implica a recolha de informação sobre o seu produtor, autor, o seu uso 
e durante quanto tempo deve ser preservado. 
Devem ser procurado um esquema de metainformação que seja comum a toda a organização, 
além de ferramentas de controlo da terminologia utilizada para descrever os documentos. 

Conservação, 
eliminação ou 
transferência 

A organização deve assegurar que os documentos sejam guardados por tanto tempo quanto estes 
possam ser necessários e que a sua eliminação ou transferência se faça ao abrigo da legislação 
em vigor. 

Acesso a documentos 
A organização deve assegurar que os seus documentos permanecem acessíveis pelo tempo 
necessário ao cumprimento de obrigações de prestação de contas, legais, ou que constituam 
requisitos específicos das áreas de negócio. 

Armazenamento 
A organização deve assegurar que os seus documentos estão protegidos e são geridos 
eficientemente, enquanto deles necessitar. 

Preservação 

A organização deve assegurar que a informação de arquivo e a respetiva metainformação são 
preservados para se manterem acessíveis, confiáveis, completos, autênticos e utilizáveis por todo 
o período de tempo requerido. 
É importante considerar os requisitos de preservação da informação de arquivo digital, pois é mais 
vulnerável a curto prazo devido à obsolescência de equipamentos e software. 

Segurança 
A organização deve assegurar linhas de orientação sobre quem pode aceder à informação de 
arquivo e em que circunstancias. Para prevenir acessos indevidos deve ser assegurado um 
armazenamento seguro da informação tendo em conta o seu formato e classificação.  

Sistemas de 
informação de área de 
negócio 

A organização deverá identificar os requisitos de gestão de documentos e informação para os 
atuais e futuros sistemas de gestão de negócio. 
Um sistema informação de gestão de negócio é aquele que suporta as atividades específicas e 
gere a informação daí decorrente - exemplos: gestão de processos, gestão de pessoal, sistemas 
de gestão financeira, etc. 

Gestão de Documentos 
Digitais 

A organização deverá encontrar-se a adotar a gestão eletrónica dos seus documentos e 
informação. Gestão eletrónica significa que sempre que possível, os documentos são produzidos, 
mantidos e geridos em formatos digitais. Significa ainda que, sempre que possível, os processos 
digitais substituirão o papel e que a constituição processos em papel deve ser desencorajada. 
A adoção da gestão de documentos eletrónicos implica um compromisso transversal a toda a 
instituição. 
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A tabela 8 sintetiza os principais requisitos a considerar em cada uma das secções desta avaliação. 

Pela sua abrangência de temas relacionados com a gestão de informação de arquivo, e tratando-se 

igualmente de uma ferramenta destinada à administração pública, podemos considerar o Check-Up 2.0 

como uma referência neste setor. Existem ainda paralelismos que podem ser traçados entre esta 

ferramenta e a realidade portuguesa, sobretudo nos parâmetros assentes na legislação existente como 

o Decreto-Lei 16/93 e as Portarias 412/2001 e 1253/2009 que espelham as normas para a conservação, 

eliminação ou transferência de documentos. 

Como consequência direta da aplicação de uma ferramenta de avaliação como o Check-Up 2.0, ou 

um qualquer outro modelo de maturidade, são identificadas lacunas que devem ser abordadas, 

analisadas e resolvidas. Tal ciclo é próprio de uma organização com bons índices de maturidade sobre 

qualquer matéria, mas para poderem ser eficazes nessa missão as organizações podem recorrer a 

uma outra ferramenta denominada por Planos de Melhoria (Improvement Plan). Um plano de melhoria 

por ser definido de diversas formas dependente da área de aplicação, mas dentro do contexto deste 

trabalho pode ser entendido como o plano de ação que resulta da identificação de situações que 

requerem melhoria. Como exemplo podemos apontar o IDEAL (Initiating, Diagnosing, Establishing, 

Acting & Learning) desenvolvido pelo Software Engeneering Institute (SEI)8, que apresenta um modelo 

para iniciar, planear e implementar ações de melhoria a nível organizacional, dividido em 5 fases. Um 

plano deste género poderá derivar de uma avaliação de maturidade como a proposta neste trabalho. 

 

3.5 Conclusão 

Ao longo do capítulo anterior apresentamos o estado da arte das áreas de gestão de informação de 

arquivo, processos e modelos de maturidade, e neste capítulo avançamos com a relação desses 

conceitos e técnicas no âmbito da administração publica local. Dentro desse enquadramento foram 

definidos e apresentados os requisitos que consideramos fundamentais para a avaliação de maturidade 

nas autarquias portuguesas, e analisados os exemplos do desenvolvimento de modelos de avaliação 

de maturidade.  

Podemos concluir, com base nos elementos apresentados nas secções 2.2, 2.3 e no presente 

capítulo, que uma avaliação de maturidade se prende com a verificação de um conjunto de requisitos 

que definem o próprio conceito de maturidade neste contexto. A esses requisitos podemos chamar 

critérios de avaliação de maturidade, que de uma forma hierarquizada constroem os diferentes níveis 

de maturidade que uma organização pode atingir. 

No caso concreto das autarquias, esses critérios de avaliação de maturidade em gestão de 

informação de arquivo podem ser extraídos de um conjunto alargado de fontes compostas de 

legislação, regulamentos e normas em vigor. Uma das intenções deste trabalho é reunir um conjunto 

de critérios de avaliação de maturidade que faça reflexo direto dessas fontes. Isto irá permitir não só 

                                                      
8 https://www.sei.cmu.edu/library/assets/idealmodel.pdf (acedido a 04/01/2018) 

https://www.sei.cmu.edu/library/assets/idealmodel.pdf
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um forte enquadramento teórico para o modelo apresentado, mas também irá de encontro à 

necessidade do cumprimento de obrigações legais e normativas a que a administração pública está 

sujeita  

É a partir das noções e dos conceitos aqui relacionados que se definiu o método de desenvolvimento 

do modelo de avaliação de maturidade em gestão de informação de arquivo nas autarquias 

portuguesas, e os seus critérios fundamentais de avaliação de maturidade apresentados no capítulo 

seguinte. 
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4 Proposta do Modelo de Maturidade 

O modelo aqui apresentado é bastante influenciado pelo modelo A2MIGO proposto no âmbito do 

projeto E-ARK, anteriormente apresentado na secção 2.3.2. Sendo o A2MIGO um modelo focado 

sobretudo no tema da preservação digital, foi necessária alguma adaptação de forma a ser adequado 

à aplicação no âmbito um pouco mais geral da gestão de informação de arquivo no universo das 

autarquias portuguesas. 

Conforme o apresentado anteriormente no capítulo que descreve o Estado da Arte neste domínio, 

normalmente os modelos de maturidade são representados através de um esquema dividido em cinco 

níveis. Estes níveis estendem-se entre um nível inicial completamente desprovido de gestão e 

definição, até a um nível máximo caracterizado por não ser estanque, reforçando-se continuamente tal 

como um modelo de melhoria contínua preconizado tanto pela Gestão de Qualidade como pelas teorias 

e práticas de BPM. 

Desta forma, o nível um e o nível cinco, tal como descritos anteriormente, encaixam de uma forma 

mais ou menos direta quando se faz a conversão para o domínio da gestão de informação de arquivo. 

Portanto o desafio prende-se sobretudo com a estipulação dos níveis intermédios, para que estes sejam 

a reflexão de uma evolução estruturada da gestão de informação de arquivo nas organizações. 

Como pontos de referência foram tomados os conceitos teóricos apresentados sobre gestão de 

informação de arquivo e modelos de maturidade, aos quais foi acrescentada informação recolhida junto 

das próprias organizações através de entrevistas a especialistas na área. O resultado desse estudo é 

apresentado na forma da seguinte proposta de modelo de maturidade adaptado à gestão de informação 

de arquivo. 

Este capítulo descreve o método de desenvolvimento do modelo de maturidade, e apresenta a sua 

definição de dimensões, níveis e critérios de avaliação. 

 

4.1 Método de desenvolvimento 

Após a análise e comparação dos modelos apresentados, definimos que o foco central será 

sobretudo o modelo proposto pelo CMMI, embora existam influências de outros modelos propostos. O 

COBIT 5 e o modelo proposto pela ARMA apresentam-se neste contexto como uma forte influência a 

ter em conta, sobretudo pela especificidade do âmbito de aplicação. Do modelo A2MIGO são também 

aproveitados alguns elementos estruturais, tal como o método de desenvolvimento, e a especificação 

de dimensões aplicáveis ao modelo de maturidade. 

Será seguido um método iterativo à imagem da técnica DSRM para o desenvolvimento, adaptação 

e avaliação do modelo apresentado, modelo esse que está representado na figura 4. 
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Figura 4 - Developing Maturity Models for IT Management (Becker et al., 2009). 

 

4.2 Dimensões do modelo 

Dadas as características do universo ao qual iremos aplicar este modelo de maturidade, bem como 

seguindo as práticas e exemplos da literatura revista e dos modelos comparados, propõe-se três 

dimensões para a avaliação de maturidade. 
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Estas dimensões propostas surgem para separar dentro do modelo de maturidade diferentes 

vertentes de análise, tornando-o igualmente mais simples e eficiente. Ao utilizar a separação por 

dimensões minimizamos o risco de dispersão entre temas, focando apenas no objetivo desejado. 

 

 

Figura 5 - CMMI for Services v1.3 (CMMI Product Team, 2010). 

 

Tendo em atenção a figura 5, extraída do modelo CMMI for Services version 1.3 (CMMI-SVC 1.3), 

vemos a interação que define um processo. Esta interação envolve os procedimentos e métodos que 

definem as relações entre tarefas (que podemos entender como o fluxo de trabalho), que por sua vez 

assentam nas pessoas que representam a força de trabalho e nas ferramentas e equipamentos que 

compõem a infraestrutura.  

Aplicamos os conceitos apresentados acima para a definição das dimensões que compõem o 

modelo de maturidade. Do mesmo modo iterativo, as três dimensões suportam-se e completam-se 

mutuamente, sendo que qualquer progressão ou evolução tem de assentar necessariamente em pilares 

sólidos de cada uma destas dimensões. Assim propomos as dimensões Políticas, Processos e 

Infraestrutura tecnológica, que apresentamos de forma mais detalhada neste capítulo. 

 

I. Políticas 

Esta é uma correlação direta com o que normalmente é referido na literatura relativo ao termo “gestão”. 

Devido à especificidade do âmbito deste trabalho nas Autarquias Locais, será apropriado dar-lhe uma 

roupagem de dimensão política uma vez que não existem as tradicionais figuras de direção e gestão. 

Estas são substituídas por membros eleitos cuja intervenção na organização é por defeito limitada no 

horizonte temporal e cuja ação é sujeita a escrutínio público. São em última análise os responsáveis 

de gestão.  
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"O termo gestão refere-se a todas as atividades que são usadas para coordenar, direcionar e controlar 

uma organização". (ISO 9001:2008) 

 

II. Processos 

Ao longo do ciclo de um processo é criada e produzida diversa informação e documentação, que tanto 

servirá de input, de suporte ou mesmo output de um processo. 

"Um processo é um conjunto de atividades que estão relacionadas ou que interagem umas com as 

outras. Processos usam recursos para transformar inputs em outputs. Os processos estão interligados 

porque o output de um processo torna-se no input para outro processo. Com efeito, os processos são 

"colados" por meio de tais relacionamentos de saída e de entrada". (ISO 9001:2008) 

 

III. Infraestrutura tecnológica 

Aqui a tecnologia será o suporte de execução de processos, de acordo com as políticas definidas pela 

organização. Nesta dimensão é importante preparar e capacitar a organização com as necessidades 

tecnológicas para o cumprimento das suas funções. 

“A organização deve determinar, proporcionar e manter a infraestrutura necessária para atingir a 

conformidade com os requisitos do produto. A infraestrutura inclui, conforme aplicável: a) edifícios, 

espaço de trabalho e meios associados; b) equipamento do processo (tanto hardware como software); 

c) serviços de apoio (tais como transporte, comunicação ou sistemas de informação)”. (ISO 9001:2008) 

 

4.3 Níveis de Maturidade 

O modelo de avaliação de maturidade aqui proposto expressa-se em cinco níveis de maturidade, 

espelhando a estrutura normalmente utilizada nestes modelos, conforme o que foi apresentado no 

capítulo do Estado da Arte deste trabalho na secção 2.2. 

A tabela 9 apresenta a definição de níveis de maturidade utilizados neste modelo, especificamente 

para o contexto das autarquias portuguesas. A nomenclatura adotada para definir cada nível é idêntica 

à do modelo CMMI, tendo sido adaptada a descrição para se adequar à realidade destas entidades. 
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Tabela 9 - Definição de Níveis de Maturidade. 

Nível de maturidade Definição 

Nível 1 – Inicial Não existe por parte do Executivo definição de políticas e procedimentos relativos à gestão de 
informação, e os processos regem-se de forma ad-hoc com pouco ou nenhum suporte 
tecnológico. Diferentes intervenientes produzem resultados diversos e pouco uniformes, e não 
existe coerência na produção de informação tanto em conteúdo como em forma. Não existe 
controlo de prazos nem de custos com a execução de processos. A adequação a normas 
praticamente não existe. Podem não existir indivíduos capazes de dar resposta às 
necessidades de informação da organização, ou esses recursos podem não estar a ser 
aproveitados.  

Risco muito elevado. 

Nível 2 - Gerido Existe uma definição parcial de procedimentos e políticas sobre informação de arquivo por parte 
do Executivo ou da estrutura dirigente, que podem não ser transversais a toda organização e 
afetam apenas determinados setores. A autarquia pode apresentar níveis diferentes de 
maturidade em diferentes processos e setores. Existe preocupação com a conformidade a 
normas e legislação aplicável sobre informação de arquivo. Alguns processos estão mapeados 
e são cumpridos conforme o fluxo definido.  

Risco elevado. 

Nível 3 - Definido Estão definidas políticas de gestão de informação de arquivo transversais a toda a organização, 
e assumidas pelo Executivo e estrutura dirigente. Os processos estão definidos e são 
geralmente cumpridos conforme as normas e prazos estabelecidos, com um grande suporte 
tecnológico. Existe o envolvimento de toda a organização e não apenas de alguns indivíduos. 
Existe foco na uniformização e monitorização dos processos e resultados. 

Risco moderado. 

Nível 4 - Gerido 

quantitativamente 

Estão definidos objetivos de acordo com as políticas estabelecidas, que permitem auditar os 
processos e procedimentos da organização, tanto ao nível de execução como ao nível dos 
resultados, com ênfase na qualidade geral. Essas métricas são utilizadas como base de apoio 
à decisão em matérias de gestão e de políticas da organização. 

Risco reduzido. 

Nível 5 - Em otimização Toda a organização se rege por uma estratégia de melhoria contínua, utilizando dados 
concretos e quantitativos para a tomada de decisões que suportam as suas políticas. São 
identificados os pontos fortes e fracos em todos os processos e sistemas, e são tomadas ações 
que permitam corrigir desvios e garantir uma maior eficácia e eficiência. A gestão da qualidade 
total é atingida, e isso transparece para fora da organização. 

Risco muito reduzido. 

 

 

4.4 Critérios de Avaliação 

Conforme o apontado na secção 3.2, uma avaliação de maturidade assenta na verificação de um 

conjunto de critérios que definem a maturidade para cada nível do modelo. Para cada um dos níveis 

referidos, definimos um conjunto de critérios de avaliação de maturidade, tanto gerais como específicos, 

que representam o próprio nível em que se inserem, baseados num conjunto de fontes oriundas de 

legislação e normas em vigor. Estes critérios serão a base para a avaliação de maturidade nas 

organizações, mediante a verificação do seu cumprimento. 
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4.4.1 Políticas 

Na tabela 10 apresentamos os onze critérios de maturidade aplicáveis à dimensão de políticas de 

gestão. A maioria destes critérios refletem as indicações constantes nas normas ISO, sobretudo a 

norma ISO15489, na versão portuguesa a norma NP4438, e na norma ISO 9001:2008. Existem também 

influências da norma ISO21965 e do referencial COBIT 5. 

 

Tabela 10 - Critérios de Maturidade da dimensão Políticas. 

Nível Critério Fundamento 

1 Não aplicável -- 

2 G2.1 - Estão definidas políticas quanto à gestão de informação de arquivo e 
sistemas de suporte, através de um compromisso assumido pelo Executivo 

NP4438-1 (6.2); 

ISO15489-1 (6.2) 

2 G2.2 - Estão definidos grupos de pessoas e setores chaves da organização 
que possam servir para aferir os requisitos necessários para suprir as 
necessidades de informação da organização 

NP4438-2 (2.3.2); 

ISO15489-1 (2.3.2) 

3 G3.1 - Estão identificadas e presentes as qualificações necessárias para 
suprir as necessidades da organização 

ISO21965 (7) 

3 G3.2 - Existe um plano de formação desenvolvido e implementado que 
permite à organização obter as capacidades e competências necessárias ao 
cumprimento da sua missão 

ISO21965 (5.1); 

NP4438-2 (6) 

3 G3.3 - Existe partilha de informação entre diferentes indivíduos e setores da 
organização, o que permite o foco na gestão de informação de arquivo 

COBIT 5 (Cap.6) 

3 G3.4 - São registados históricos de alterações a procedimentos que 
permitam a auditoria às decisões da organização 

ISO 9001:2008 (4.2.3) 

3 G3.5 - É feita uma avaliação de transparência e responsabilização da 
organização dentro das normas e práticas aceitáveis 

NP4438 (2.3); 

ISO15489-1 (2.3) 

3 G3.6 - Existe conformidade às normas, tanto as exigidas por decreto como 
as correspondentes às melhores práticas organizacionais 

ISO15489-1 (5.3.2.3) 

4 G4.1 - É feito um planeamento do controlo dos processos da organização, 
de forma aberta para todos os stakeholders e que assegura a maior eficácia 
e eficiência dos processos 

ISO 9001:2008 (0.2) 

4 G4.2 - Os processos críticos são controlados de acordo com os indicadores 
identificados 

COBIT 5 (Cap.2) 

5 G5.1 - Existe a procura de melhoria contínua nas políticas de gestão de 
informação de arquivo adotadas, procedimentos, capacidades e sistemas de 
suporte 

ISO 9001:2008 (8.5) 
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4.4.2 Processos 

Os treze critérios de maturidade apresentados na tabela 11 são relativos à dimensão de processos, 

refletem sobretudo a influência das normas ISO21965 e ISO 9001:2008. Para além dessas normas, 

existem ligações ao modelo CMMI for Development (CMMI-DEV) 1.3 e ao plano MEF/PCIAAL. 

 

Tabela 11 - Critérios de Maturidade da dimensão Processos. 

Nível Critério Fundamento 

1 Não aplicável -- 

2 P2.1 - É feita a negociação de termos de depósito de informação de arquivo, 
ao nível da metainformação, temporização e responsabilidades aplicáveis 

NP4438 (4.2); 

 

2 P2.2 - Está definido um plano de classificação para a informação de arquivo PAEIS (MEF/PCIAAL) 

3 P3.1 - O plano de formação definido para a organização é cumprido de forma 
efetiva 

ISO21965 (5.1); 

NP4438-2 (6) 

3 P3.2 - O conjunto de ativos da organização que envolvem informação, meios, 
pessoas, e outros elementos necessários aos processos organizacionais 
estão estabelecidos e são mantidos 

ISO21965 (8.2) 

3 P3.3 - As ações que abordam melhorias nos processos e nos ativos da 
organização são planeadas e implementadas 

ISO 9001:2008 (0.2) 

3 P3.4 - O plano de classificação de informação de arquivo é aplicado de forma 
integrada com os processos da organização 

PAEIS (MEF/PCIAAL) 

3 P3.5 - Os recursos necessários aos processos estão implementados em toda 
a organização 

ISO21965 (8.2) 

3 P3.6 - As experiências relacionadas com os processos são incorporadas nos 
ativos dos processos organizacionais 

ISO21965 (8.2) 

4 P4.1 - Os objetivos que caracterizam o desempenho esperado do conjunto 
de processos da organização, estão estabelecidos e são mantidos 

ISO 9001:2008 

4 P4.2 - Os processos críticos são monitorizados através de métodos de 
controlo que permitem a sua execução de forma responsável 

CMMI Dev 1.3 (QPM) 

4 P4.3 - As alterações aos processos críticos identificados pela organização 
são devidamente testadas e examinadas 

CMMI Dev 1.3 (QPM) 

5 P5.1 - A performance da organização é gerida através do uso de estatística 
e outras técnicas quantitativas que permitem analisar os processos e 
identificar áreas de melhoria 

ISO 9001:2008 (8.2) 

5 P5.2 - Possíveis melhorias são identificadas proactivamente, e avaliadas 
através de métodos quantitativos e estatísticos para posterior implementação 

ISO 9001:2008 (8.4 – 
8.5) 
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4.4.3 Infraestrutura tecnológica 

 

Na tabela 12 são apresentados e detalhados os doze critérios de maturidade relacionados com a 

dimensão de infraestrutura tecnológica. Estes critérios estão principalmente fundamentados nas 

normas ISO16363, ISO 9001:2008, e também na norma ISO15489 e na versão portuguesa da norma 

NP4438. 

 

Tabela 12 - Critérios de Maturidade da dimensão Infraestrutura tecnológica. 

Nível Critério Fundamento 

1 Não aplicável -- 

2 I2.1 - Existem indivíduos ou equipas com conhecimentos de gestão da 
infraestrutura de suporte á organização 

ISO21965 (7) 

2 I2.2 - Está garantida a localização e quantidade dos objetos de informação e 
a sua autenticidade 

NP4438-2 (5.3); 

ISO15489-2 (5.3) 

2 I2.3 - São feitas cópias de segurança regulares e agendadas, e existe 
sincronização de diferentes cópias de segurança dos objetos de informação 

ISO16363 (5.1.2.1) 

3 I3.1 - São identificadas as operações de manutenção e upgrades necessários 
à infraestrutura para esta se manter operacional na sua função de suporte 

ISO16363 (5.1.1) 

3 I3.2 - Existem procedimentos de segurança e planos de contingência para a 
infraestrutura 

ISO16363 (5.2.4) 

3 I3.3 - São monitorizados os recursos utilizados pela infraestrutura ISO16363 (5.1.1.1) 

3 I3.4 - É mantido um registo de histórico de alterações a hardware e software ISO 9001:2008 (4.2.3) 

3 I3.5 - São cumpridos os parâmetros definidos em relação à política de 
preservação da informação de arquivo 

NP4438-2 (4.3.7.1); 

ISO15489-2 (4.3.7.1) 

3 I3.6 - São cumpridas as imposições legais relativas a propriedade intelectual 
e proteção de dados 

NP4438-2 (4.2.5.2); 

ISO15489-2 (4.2.5.2) 

4 I4.1 - É efetuada a monitorização contínua da performance do sistema da 
infraestrutura 

ISO 9001:2008 (8.5) 

4 I4.2 - São asseguradas métricas que garantam a integridade da informação ISO16363 (5.1.1.3) 

5 I5.1 - São identificadas e selecionadas melhorias com base numa relação 
custo/benefício e outros fatores relevantes 

ISO16363 (5.1.1.1.4; 
5.1.1.1.8) 
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5 Método de aplicação do modelo de maturidade 

O presente capítulo descreve o método de aplicação do modelo de maturidade apresentado 

anteriormente, na forma de um questionário de autoavaliação. 

Para efetuar a avaliação do nível de maturidade atingido por uma organização com base no modelo 

proposto, optou-se um método de autoavaliação a partir de uma checklist definida pelos critérios 

apresentados anteriormente. Cada organização ao efetuar a sua autoavaliação deverá considerar cada 

critério e pesar se cumpre esse requisito. Cada resposta poderá ser acompanhada de um comentário 

justificativo que deverá ser analisado por uma equipa de avaliação.  

 

5.1 Questionário de avaliação de maturidade 

Cada critério apresentado anteriormente nos capítulos 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, é aqui integrado num 

questionário detalhado pelos seguintes campos: 

• ID – Identificador do critério e respetiva questão; 

• Critério – Indicação do tópico geral a que se refere o critério; 

• Questão – Detalhe da questão; 

• Objetivo – Definição do objetivo da questão e de qual o conhecimento que se pretende 

obter; 

• Notas – Clarificação da questão através de alguma explicação complementar ou indicação 

de exemplos; 

• Resposta – Detalhe das possibilidades de resposta à questão; 

• Fundamento – Indicação de referências normativas relativas ao critério. 

 

O questionário é dividido em três secções, cada uma relativa a uma dimensão do modelo de 

maturidade. O questionário será acompanhado de uma introdução que irá detalhar o seu âmbito e o 

objetivo, assim como a forma como será avaliado. 

Este questionário consiste num conjunto de questões que servirão para avaliar o nível de 

maturidade da organização relativamente à gestão de informação de arquivo dentro de cada dimensão 

do modelo de maturidade: Políticas, Processos e Infraestrutura. 

Todas as questões são de resposta obrigatória, e são acompanhadas de um campo complementar 

onde poderão adicionar comentários, justificações e outros esclarecimentos relevantes para a resposta 

à questão. Esses comentários serão tidos em consideração no momento da avaliação. 

Procura-se que este questionário seja respondido pela pessoa encarregada pela Gestão de 

Informação de Arquivo da organização. Muitas vezes esse papel não se encontra definido, pelo que 

normalmente poderá ser respondido pela pessoa que tem a seu cargo a gestão dos Sistemas de 

Informação e/ou pelo responsável da área de Arquivo.  
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5.2 Critérios de Maturidade - Dimensão Políticas 

 

Nesta secção apresentamos o detalhe critérios de maturidade aplicáveis à dimensão de políticas 

de gestão. As tabelas 13 a 23 refletem individualmente cada um desses critérios de maturidade quanto 

à sua definição, objetivo e questão a aplicar. São igualmente fornecidas algumas notas explicativas 

para cada critério e referida a sua fonte bibliográfica9. 

 

Tabela 13 - Critério G2.1. 

ID G2.1  

Critério Definição de políticas de gestão de informação de arquivo 

Questão Estão definidas políticas quanto à gestão de informação de arquivo e sistemas de suporte, 
através de um compromisso assumido pelo Executivo? 

Objetivo Pretende-se validar a existência de um compromisso ao nível do Executivo da organização 
quanto à gestão de informação de arquivo.  

Notas Pretende-se que esse compromisso esteja materializado num conjunto de diretrizes 
divulgadas na organização e assumidas de forma clara pelo Executivo. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento NP4438-1 (6.2); ISO15489-1 (6.2) 

 

 

Tabela 14 - Critério G2.2. 

ID G2.2 

Critério Definição de equipas de trabalho 

Questão Estão definidos grupos de pessoas e setores chaves da organização que possam servir para 
aferir os requisitos necessários para suprir as necessidades de informação da organização? 

Objetivo Aferir a existência de uma equipa ou equipas de trabalho multidisciplinares que consigam 
compreender as necessidades da organização quanto à gestão de informação de arquivo. 
Através das necessidades identificadas devem conseguir especificar os requisitos para dar 
resposta a essas necessidades. 

Notas As necessidades podem ser de diversas índoles: recursos humanos, formação, 
infraestrutura, adaptação de procedimentos administrativos, entre outras. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento NP4438-2 (2.3.2); ISO15489-1 (2.3.2) 

 

                                                      
9 Considera.se que, sendo elementos fundamentais da contribuição deste trabalho, é importante expor estes 

elementos aqui, no corpo do texto, e não em anexo. Considera-se ainda que as tabelas são explicativas, pelo que 

por simplicidade não são fornecidas explicações complementares. 
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Tabela 15 - Critério G3.1. 

ID G3.1  

Critério Identificação e aquisição de qualificações 

Questão Estão identificadas e presentes as qualificações necessárias para suprir as necessidades 
da organização? 

Objetivo Pretende-se verificar que a organização está dotada com recursos humanos suficientes e 
com as devidas qualificações. Estas qualificações devem ser avaliadas em função das 
necessidades da organização. 

Notas Este critério surge na sequência do critério G2.2. Devem existir na organização, por 
exemplo, um administrador de sistemas, arquivistas e gestores de processos. O número 
destes recursos ou a sua variedade depende da dimensão da organização. 

Resposta Sim / Não  

Fundamento ISO21965 (7) 

 

Tabela 16 - Critério G3.2. 

ID G3.2 

Critério Definição de plano de formação 

Questão Existe um plano de formação desenvolvido e implementado que permita à organização obter 
as capacidades e competências necessárias ao cumprimento da sua missão? 

Objetivo Pretende-se avaliar se a organização dotou os seus recursos humanos com as 
competências necessárias para estes compreenderem e utilizarem da melhor forma o 
sistema de gestão de informação de arquivo.  

Notas O plano de formação poderá ser materializado de diversas formas, desde formação em sala, 
formação em contexto de trabalho com o acompanhamento de uma equipa de 
implementação, ou ainda através de ações de sensibilização ou de reciclagem de 
conhecimentos. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO21965 (5.1); NP4438-2 (6) 

 

Tabela 17 - Critério G3.3. 

ID G3.3 

Critério Comunicação e partilha de informação 

Questão É partilhada informação entre diferentes indivíduos e setores da organização, permitindo o 
foco na gestão de informação de arquivo? 

Objetivo Pretende-se avaliar de uma forma inicial o funcionamento da organização como um todo, na 
perspetiva da gestão de informação de arquivo. Essa avaliação é feita aqui com base na 
partilha de informação e conhecimento de forma transversal, procurando a articulação entre 
diferentes indivíduos e setores. 

Notas Exemplos possíveis são manuais e normas facilmente acessíveis pelos utilizadores, bem 
como contactos de apoio para esclarecimento de dúvidas. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento COBIT 5 (Cap.6) 
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Tabela 18 - Critério G3.4. 

ID G3.4 

Critério Registo de históricos de alterações 

Questão São registados históricos de alterações a procedimentos para que permitam auditoria às 
decisões da organização? 

Objetivo Pretende-se registar as alterações aos procedimentos da organização, de forma a poder 
situar e justificar decisões numa linha temporal. 

Notas Neste critério enquadram-se por exemplo alterações orgânicas, migrações de recursos 
humanos, alterações a fluxos de trabalho, entre outras. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (4.2.3) 

 

Tabela 19 - Critério G3.5. 

ID G3.5 

Critério Avaliação e atribuição de responsabilidades 

Questão É feita uma avaliação de transparência e responsabilização da organização dentro das 
normas e práticas aceitáveis? 

Objetivo Pretende-se verificar se dentro da organização estão definidos os papéis de cada indivíduo, 
de acordo com a necessária estrutura orgânica e hierárquica. 

Notas Nesses papéis enquadram-se as responsabilidades assumidas inerentes ao cargo e às 
decisões tomadas. Neste sentido pretende-se avaliar se a organização efetua auditorias 
internas aos seus próprios procedimentos, como afirmação de rigor e transparência. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento NP4438 (2.3); ISO15489-1 (2.3) 

 

Tabela 20 - Critério G3.6. 

ID G3.6 

Critério Conformidade às normas 

Questão Existe conformidade às normas, tanto as exigidas por decreto como as correspondentes às 
melhores práticas organizacionais? 

Objetivo Pretende-se avaliar o cumprimento das obrigações legais quanto à gestão de informação de 
arquivo, bem como o cumprimento de normas nacionais e internacionais dentro deste 
domínio. 

Notas Existem DL e Portarias relacionadas com gestão de informação de arquivo e gestão de 
documentos, por exemplo DL 16/93, Portaria 412/2001, Portaria 1253/2009, entre outras. 

Dentro das normas, existem diversas referências possíveis nas normas NP e nas normas 
ISO, por exemplo ISO15489, NP4438, ISO9001:2008, MoReq2010, entre outras. 

Resposta Sim / Não / (com indicação das normas aplicadas) 

Fundamento ISO15489-1 (5.3.2.3) 
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Tabela 21 - Critério G4.1. 

ID G4.1 

Critério Planeamento e definição de indicadores nos processos 

Questão É feito um planeamento do controlo dos processos da organização, de forma aberta para 
todos os stakeholders e que assegura a maior eficácia e eficiência dos processos? 

Objetivo Pretende-se avaliar se os processos da organização foram alvo de análise que vise a sua 
estruturação e controlo, de forma a serem aplicados da forma mais eficaz e eficiente 
possível, enquanto garantem o cumprimento da missão da organização.  

Notas Os stakeholders representam aqui todas as partes interessadas e/ou intervenientes no 
processo. Aqui é necessário avaliar se o planeamento dos processos é feito de forma realista 
e exequível. Por vezes as organizações têm tendência a subestimar a complexidade dos 
seus próprios processos. A validação por todos os stakeholders é uma forma de precaver 
essa situação. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (0.2) 

 

Tabela 22 - Critério G4.2. 

ID G4.2 

Critério Controlo dos processos com indicadores 

Questão Os processos críticos são controlados de acordo com os indicadores identificados? 

Objetivo Pretende-se aferir que de dentro do conjunto de todos os processos levados a cabo pela 
organização, estão identificados e controlados os de maior importância, de acordo com o 
estabelecido pela organização. 

Notas  

Resposta Sim / Não 

Fundamento COBIT 5 (Cap.2) 

 

Tabela 23 - Critério G5.1. 

ID G5.1 

Critério Melhoria contínua 

Questão Existe a procura de melhoria contínua nas políticas de gestão de informação de arquivo 
adotadas, procedimentos, capacidades e sistemas de suporte? 

Objetivo Pretende-se aferir se a organização aposta numa melhoria contínua dos seus serviços e 
sistemas. 

Notas Podem ser considerados planos de melhoria em curso, ou prazos para a revisão dos 
procedimentos. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (8.5) 
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5.3 Critérios de Maturidade - Dimensão Processos 

 

Os treze critérios de maturidade apresentados nesta secção referem-se à dimensão de processos. 

As tabelas 24 a 36 refletem individualmente cada um desses critérios de maturidade quanto à sua 

definição, objetivo e questão a aplicar. São igualmente fornecidas algumas notas explicativas para cada 

critério e referida a sua fonte bibliográfica. 

 

Tabela 24 - Critério P2.1. 

ID P2.1 

Critério Termos de depósito de informação de arquivo 

Questão É feita a negociação de termos de depósito de informação de arquivo, ao nível da 
metainformação, temporização e responsabilidades aplicáveis? 

Objetivo Pretende-se aferir se estão definidos os moldes em que a informação de arquivo deve ser 
registada e depositada (em caso de suporte físico), e que essas definições garantem a sua 
qualidade e fidedignidade. 

Notas Entre outras situações deve estar definido em que momento e por quem deve ser registado 
um documento quando este chega à organização, e que campos obrigatórios devem ser 
considerados para o seu registo, de modo a que este seja identificável e recuperável. Estas 
definições devem suprir as necessidades tanto do sistema de informação de arquivo como 
as de gestão. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento NP4438 (4.2); 

 

 

Tabela 25 - Critério P2.2. 

ID P2.2 

Critério Definição de plano de classificação de arquivo 

Questão Está definido um plano de classificação para a informação de arquivo? 

Objetivo Pretende-se avaliar se a informação de arquivo é devidamente registada e indexada de 
acordo com uma estrutura predefinida e aceite pela organização. 

Notas A informação deve ser registada no momento da produção (quando tem origem na 
organização), ou no momento da chegada tratando-se de uma origem externa. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento PAEIS (MEF/PCIAAL) 
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Tabela 26 - Critério P3.1. 

ID P3.1 

Critério Execução do plano de formação 

Questão O plano de formação definido para a organização é cumprido de forma efetiva? 

Objetivo Pretende-se verificar se o plano de formação definido está a ser operacionalizado e 
cumprido de acordo com as necessidades da organização. 

Notas Relacionado com o critério G3.2 

Resposta Sim /Não 

Fundamento ISO21965 (5.1); NP4438-2 (6) 

 

Tabela 27 - Critério P3.2. 

ID P3.2 

Critério Definição e manutenção de ativos 

Questão O conjunto de ativos da organização que envolvem informação, meios, pessoas, e outros 
elementos necessários aos processos organizacionais estão estabelecidos e são mantidos? 

Objetivo Pretende-se aferir que um conjunto alargado de requisitos necessários para o sucesso dos 
processos da organização estão presentes. 

Notas Neste conjunto de ativos incluem-se recursos humanos, materiais, ferramentas, 
procedimentos, e todos os requisitos que sejam essenciais para os processos e/ou que 
contribuam para o seu sucesso. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO21965 (8.2) 

 

Tabela 28 - Critério P3.3. 

ID P3.3 

Critério Planeamento e implementação de melhorias 

Questão As ações que abordam melhorias nos processos e nos ativos da organização são planeadas 
e implementadas? 

Objetivo Pretende-se avaliar se a organização utiliza sugestões de melhoria e se existe a 
preocupação de tornar os seus serviços mais eficazes e eficientes, e se procede à sua 
implementação de forma planeada. 

Notas As melhorias nos processos podem ser consideradas de diversas formas, desde bens 
materiais a situações intangíveis. Neste critério pretende-se aferir a forma como a 
organização aborda situações identificadas de melhoria. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (0.2) 
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Tabela 29 - Critério P3.4. 

ID P3.4 

Critério Integração entre plano de classificação e processos  

Questão O plano de classificação de informação de arquivo é aplicado de forma integrada com os 
processos da organização? 

Objetivo Pretende-se avaliar se o sistema de classificação documental está em uso efetivo, e 
corresponde às reais necessidades da organização na sua relação com os processos. 

Notas Na sequência do critério P2.2. A relação do plano de classificação com os processos pode 
manifestar-se de diversas formas, como por exemplo com a ativação de workflow’s 
automáticos, controlo de permissões, numeração de processos, entre outras. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento PAEIS (MEF/PCIAAL) 

 

Tabela 30 - Critério P3.5. 

ID P3.5 

Critério Distribuição de recursos 

Questão Os recursos necessários aos processos estão implementados em toda a organização? 

Objetivo Pretende-se avaliar se a distribuição dos recursos de informação que servem de suporte aos 
processos estão implementados por toda a organização e não apenas em determinados 
setores. 

Notas Neste critério é importante aferir a distribuição equitativa. A partir deste ponto é importante 
a organização evoluir como um todo. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO21965 (8.2) 

 

Tabela 31 - Critério P3.6. 

ID P3.6 

Critério Aproveitamento da experiência 

Questão As experiências relacionadas com os processos são incorporadas nos ativos dos processos 
organizacionais? 

Objetivo Pretende-se avaliar se a organização incorpora nos seus planos de melhoria as experiências 
dos executantes, utilizando o seu conhecimento e documentando os procedimentos 
adotados. 

Notas  

Resposta Sim / Não  

Fundamento ISO21965 (8.2) 
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Tabela 32 - Critério P4.1. 

ID P4.1 

Critério Definição de objetivos 

Questão Os objetivos que caracterizam o desempenho esperado do conjunto de processos da 
organização estão estabelecidos e são mantidos? 

Objetivo Pretende-se aferir se estão estabelecidos objetivos gerais quanto ao desempenho dos 
processos, e se existe uma verificação efetiva do cumprimento desses objetivos. 

Notas O desempenho pode ser avaliado mediante prazos de execução, ou taxa de sucesso do 
processo 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 

 

Tabela 33 - Critério P4.2. 

ID P4.2 

Critério Identificação e controlo de processos 

Questão Os processos críticos são monitorizados através de métodos de controlo que permitem a 
sua execução de forma responsável? 

Objetivo Pretende-se aferir que de dentro do conjunto de todos os processos levados a cabo pela 
organização, os que foram identificados como sendo de maior importância são alvo de um 
controlo rigoroso 

Notas  

Resposta Sim / Não 

Fundamento CMMI Dev 1.3 (QPM) 

 

Tabela 34 - Critério P4.3. 

ID P4.3 

Critério Identificação e controlo de processos 

Questão Todas as alterações aos processos críticos identificados pela organização são devidamente 
testadas e examinadas? 

Objetivo As alterações a estes processos, devido à sua dimensão crítica, devem ser exaustivamente 
analisadas e testadas antes de serem postas em prática. O objetivo é aferir se a organização 
tem em conta esses fatores perante a necessidade de mudança. 

Notas Pode ser possível criar ambientes de teste, em que as condições reais sejam replicadas e 
que permitam a execução de diferentes cenários 

Resposta Sim / Não 

Fundamento CMMI Dev 1.3 (QPM) 
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Tabela 35 - Critério P5.1. 

ID P5.1 

Critério Medição de performance 

Questão A performance da organização é gerida através do uso de estatística e outras técnicas 
quantitativas que permitem analisar os processos e identificar áreas de melhoria? 

Objetivo Pretende-se avaliar se a organização utiliza dados estatísticos mensuráveis para o controlo 
de desempenho dos processos, e se através dessas técnicas consegue identificar os pontos 
fracos de cada processo. 

Notas Podem ser aplicadas métricas e ferramentas de Business Intelligence 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (8.2) 

 

Tabela 36 - Critério P5.2. 

ID P5.2 

Critério Avaliação quantitativa de melhorias 

Questão As melhorias possíveis são identificadas proactivamente, e avaliadas através de métodos 
quantitativos e estatísticos para posterior implementação? 

Objetivo Pretende-se avaliar a forma como a organização avalia e seleciona as ações de melhoria 
para implementação com base na contribuição que podem dar para cumprir os objetivos de 
qualidade e desempenho dos processos. 

Notas As avaliações de custo/benefício são relevantes na medida em que se expressam de forma 
quantitativa. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (8.4 – 8.5) 

 

 

 

5.4 Critérios de Maturidade - Dimensão Infraestrutura tecnológica 

 

Nesta secção são detalhados os doze critérios de maturidade relacionados com a dimensão de 

infraestrutura tecnológica. As tabelas 37 a 48 refletem individualmente cada um desses critérios de 

maturidade quanto à sua definição, objetivo e questão a aplicar. São igualmente fornecidas algumas 

notas explicativas para cada critério e referida a sua fonte bibliográfica. 
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Tabela 37 - Critério I2.1. 

ID I2.1 

Critério Definição de equipa de gestão da infraestrutura 

Questão Existem indivíduos ou equipas com conhecimentos de gestão da infraestrutura de suporte á 
organização? 

Objetivo Pretende-se aferir se a organização possui recursos humanos capazes de planear, gerir e 
manter uma infraestrutura tecnológica de suporte aos sistemas de informação de arquivo 

Notas Podem ser consideradas situações de outsourcing desde que cumpram as necessidades 
reais da organização 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO21965 (7) 

 

Tabela 38 - Critério I2.2. 

ID I2.2 

Critério Garantia de autenticidade 

Questão Está garantida a localização e quantidade dos objetos de informação e a sua autenticidade? 

Objetivo Pretende-se verificar se a forma como a infraestrutura está criada assegura a segurança dos 
objetos de informação, tanto a nível de acesso como de manipulação 

Notas  

Resposta Sim / Não 

Fundamento NP4438-2 (5.3); ISO15489-2 (5.3) 

 

Tabela 39 - Critério I2.3. 

ID I2.3 

Critério Cópias de segurança 

Questão São feitas cópias de segurança regulares e agendadas, e existe sincronização de diferentes 
cópias de segurança dos objetos de informação? 

Objetivo Pretende-se verificar se são efetuadas cópias de segurança regulares dos objetos de 
informação, e que essas cópias de segurança estão salvaguardadas 

Notas Um sistema de cópias de segurança com redundância poderá ser implementado 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO16363 (5.1.2.1) 
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Tabela 40 - Critério I3.1. 

ID I3.1 

Critério Operações de manutenção à infraestrutura 

Questão São identificadas as operações de manutenção e upgrades necessários à infraestrutura para 
esta se manter operacional na sua função de suporte? 

Objetivo Pretende-se verificar se a organização mantém a sua infraestrutura atualizada de acordo 
com as necessidades de segurança e do sistema 

Notas Por exemplo, o controlo de espaço em disco nos servidores poderá ditar o acréscimo de 
unidades de armazenamento 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO16363 (5.1.1) 

 

Tabela 41 - Critério I3.2. 

ID I3.2 

Critério Segurança e planos de contingência 

Questão Estão definidos procedimentos de segurança e planos de contingência para a infraestrutura? 

Objetivo Pretende-se avaliar se a organização está preparada para eventos inesperados que possam 
afetar o sistema e a infraestrutura 

Notas Situações como quebras de eletricidade, picos de corrente e falhas de rede devem estar 
abrangidas 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO16363 (5.2.4) 

 

Tabela 42 - Critério I3.3. 

ID I3.3 

Critério Controlo de recursos 

Questão Os recursos utilizados pela infraestrutura são monitorizados? 

Objetivo Pretende-se aferir se é feito o controlo sobre a infraestrutura relativamente ao consumo dos 
seus recursos 

Notas Este controlo deve assegurar que os recursos disponíveis são suficientes para suprir as 
necessidades da organização. Por exemplo o controlo de espaço de armazenamento de 
dados, estado físico dos servidores, capacidade e distribuição de rede, manutenção de 
sistemas redundantes, entre outros. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO16363 (5.1.1.1) 
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Tabela 43 - Critério I3.4. 

ID I3.4 

Critério Registo de históricos de alterações à infraestrutura 

Questão É mantido um registo de histórico de alterações a hardware e software? 

Objetivo Pretende-se registar as alterações à infraestrutura e sistemas da organização, de forma a 
poder situar e contextualizar decisões numa linha temporal. 

Notas  

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (4.2.3) 

 

Tabela 44 - Critério I3.5. 

ID I3.5 

Critério Preservação de informação de arquivo 

Questão São cumpridos os parâmetros definidos em relação à política de preservação da informação 
de arquivo? 

Objetivo Pretende-se aferir se a organização cumpre os requisitos necessários para preservar a 
informação de arquivo, no que diz respeito à sua integridade, acessibilidade e segurança. 

Notas No caso de objetos digitais será importante assegurar a preservação da metainformação 
associada ao objeto. Por metainformação entenda-se Descrição ou conjunto de 
características de um dado ou de um item, especialmente em relação a informação 
processada por computador, como, por exemplo, o tamanho ou o tipo de um ficheiro, ou 
ainda a data da última alteração.10 

Resposta Sim / Não 

Fundamento NP4438-2 (4.3.7.1); ISO15489-2 (4.3.7.1) 

 

Tabela 45 - Critério I3.6. 

ID I3.6 

Critério Cumprimento de obrigações legais 

Questão São cumpridas as imposições legais relativas a propriedade intelectual e proteção de dados? 

Objetivo Pretende-se verificar se a organização cumpre com a legislação em vigor em matéria de 
informação de arquivo e documentação 

Notas Neste âmbito, devem ter em atenção as recentes alterações legislativas relativamente ao 
regulamento geral de proteção de dados (GDPR) da EU aplicadas em Portugal 

Resposta Sim / Não 

Fundamento NP4438-2 (4.2.5.2); ISO15489-2 (4.2.5.2) 

 

                                                      
10 in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/metainforma%C3%A7%C3%A3o 

[consultado em 21-02-2018]. 

https://www.priberam.pt/dlpo/metainforma%C3%A7%C3%A3o


62 
 

Tabela 46 - Critério I4.1. 

ID I4.1 

Critério Monitorização contínua 

Questão É feita a monitorização contínua da performance do sistema da infraestrutura? 

Objetivo Pretende-se aferir se a organização controla em tempo real os recursos do sistema de forma 
preventiva 

Notas Na sequência do critério I3.3. Nesta monitorização contínua, situações anómalas podem ser 
identificadas antecipadamente e permitem ações corretivas antes de ser despoletado algum 
evento que ponha em causa a integridade ou o funcionamento do sistema 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO 9001:2008 (8.5) 

 

Tabela 47 - Critério I4.2 

ID I4.2 

Critério Verificação de integridade da informação 

Questão São asseguradas métricas que garantam a integridade da informação? 

Objetivo Pretende-se verificar se a organização tem definidas metodologias para recolher e analisar 
dados quantitativos que permitam garantir a integridade da informação 

Notas Exemplos poderão ser métricas de checksum ou valores de hash. Validações através destes 
métodos permitem o controlo de forma automatizada em grandes quantidades de 
informação. 

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO16363 (5.1.1.3) 

 

Tabela 48 - Critério I5.1. 

ID I5.1 

Critério Melhoria contínua 

Questão São identificadas e selecionadas melhorias com base numa relação custo/benefício e outros 
fatores relevantes? 

Objetivo O objetivo é aferir se a organização identifica e seleciona melhorias relevantes para a sua 
infraestrutura, com base numa análise de custos, benefícios e outros fatores relevantes. 

Notas  

Resposta Sim / Não 

Fundamento ISO16363 (5.1.1.1.4; 5.1.1.1.8) 
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6 Demonstração e avaliação do modelo de 

maturidade 

 

Para a aferição do nível de maturidade atingido por uma organização com base no modelo proposto, 

optou-se um método de autoavaliação a partir de uma lista de verificação definida pelos critérios 

apresentados anteriormente. Cada organização ao efetuar a sua autoavaliação deverá considerar cada 

critério e pesar se cumpre esse requisito. Cada resposta poderá ser acompanhada de um comentário 

justificativo que deverá ser analisado por uma equipa de avaliação.  

Este método de autoavaliação necessita que cada um dos critérios seja devidamente compreendido, 

e ponderada a forma como a organização cumpre esse objetivo em particular. Os comentários 

justificativos permitem por um lado a reflexão sobre a qualidade do critério avaliado, como traçam um 

retrato da gestão de informação de arquivo dentro da organização. Acrescentando a esta autoavaliação 

à análise das respostas por parte de uma equipa permite uma supervisão e um olhar crítico sobre a 

atual e real condição da organização quanto à gestão de informação de arquivo, sendo este um primeiro 

passo para definir o caminho da melhoria contínua destes serviços. 

Definindo o nível atual da organização, é possível, através da identificação dos critérios que ficam 

por cumprir, utilizar o modelo de maturidade como um guia para auxiliar a organização no processo de 

melhoria contínua dos seus serviços, permitindo numa próxima avaliação subir de nível em relação à 

gestão de informação de arquivo. 

 

6.1 Demonstração do modelo de maturidade 

De forma a avaliar a validade do modelo apresentado neste trabalho, propôs-se a aferição de forma 

progressiva, dividida em três fases: 

• Fase 1 - Aferição manual em conjunto com uma Autarquia piloto; 

• Fase 2 - Aferição de cinco Autarquias com acompanhamento; 

• Fase 3 - Disponibilização do modelo de maturidade numa ferramenta online aberta 

para todas as Autarquias (exemplos são apresentados no Anexo C). 

Nas duas primeiras fases, todo o feedback foi utilizado para aprimoramento e melhoria do modelo 

de maturidade, seguindo o método iterativo próprio do DSRM. Na primeira fase todo o processo foi 

seguido em conjunto e feito de uma forma manual. Na segunda fase já foi dada alguma autonomia na 

avaliação, existindo um acompanhamento em todo o processo para esclarecimentos e apoios 

necessários. A terceira fase implicou a operacionalização através da disponibilização do modelo numa 

ferramenta online que pudesse ser acedida por todas as Autarquias. 

A escolha da ferramenta recaiu sobre a plataforma Google Forms pela sua simplicidade de utilização 

e facilidade de acesso, para além de permitir uma recolha de dados de forma anónima. A divulgação 
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do questionário foi feita através de correio eletrónico, enviado para a lista de endereços publicamente 

disponível no site da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Ao questionário relativo 

às três dimensões de análise foram acrescentados dois conjuntos de questões, um prévio relativo à 

caraterização da organização (dimensão e distrito) e um final sobre autoavaliação de maturidade e 

relevância das questões colocadas.  

Devido a algumas limitações derivadas da escolha da plataforma, não foi possível a recolha de 

comentários em cada questão, optando-se assim pela recolha de comentários mais genéricos no final 

do conjunto de questões relativas a cada dimensão. Estes comentários foram encarados com a maior 

importância por se tratar de feedback direto do público-alvo deste trabalho, e como tal a sua reação 

perante esta ferramenta determina o seu desenvolvimento, conforme o modelo iterativo DSRM. 

No decorrer das duas primeiras fases de validação do modelo, recorremos a dois perfis diferentes 

de profissionais, entre os serviços de Sistemas de Informação e os serviços de Arquivo nas Autarquias 

abordadas para responder ao questionário. Foi tida em conta também a dispersão geográfica e 

dimensão da Autarquia de forma a obter um grupo heterogéneo de amostragem. Nos resultados obtidos 

nestas fases foi notória a dificuldade em arquivistas acompanharem os conceitos relativos à parte de 

sistemas de informação, e também o contrário, ou seja, informáticos com dificuldade em acompanhar 

os conceitos relativos a documentação e arquivística.  

Perante esse cenário, optou-se por uma revisão da linguagem utilizada no questionário de forma a 

diminuir as especificidades técnicas e recorrer a termos mais abrangentes. O equilíbrio entre a 

simplicidade e a utilidade do modelo foi equacionado nessa revisão, e em algumas situações optou-se 

por dividir alguma das questões que recorrentemente suscitaram maiores dúvidas na sua resposta.  

Dessa forma completou-se uma iteração do ciclo de desenvolvimento do modelo de maturidade, 

como o descrito no modelo de desenvolvimento DSRM. O foco destas fases preliminares foi sobretudo 

a avaliação do próprio modelo, mais do que a avaliação das organizações que ficou em segundo plano. 

Desta forma, os comentários e reações ao modelo de avaliação de maturidade em gestão de 

informação de arquivo serviram o propósito de evolução do próprio modelo, desencadeando as ações 

necessárias para o tornar uma ferramenta mais útil e próxima da realidade destas organizações. 

A terceira fase já representa a aplicação do modelo como avaliação do índice de maturidade em 

gestão de informação de arquivo nas autarquias locais.  

A fase final de avaliação do modelo foi divulgada de forma a chegar aos dois perfis de profissionais 

mencionados anteriormente, entre os serviços de Sistemas de Informação e os serviços de Arquivo, 

para que fosse possível obter uma aferição de maturidade consistente. Desta forma, na fase final de 

avaliação foram obtidas respostas de 37 Autarquias, que representam cerca de 12% do universo total 

deste tipo de organização (308 Autarquias no total em Portugal Continental e Regiões Autónomas11).  

                                                      
11 https://www.anmp.pt/munp/mun/mun101l1.php?cod=20140110 acedido a 13/08/2018 

https://www.anmp.pt/munp/mun/mun101l1.php?cod=20140110
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A figura 6 ilustra a dispersão geográfica dos participantes, fator que consideramos relevante para 

garantir uma amostragem realista do universo estudado, excluindo fatores externos relativos à 

geografia das autarquias. 

 

Figura 6 - Dispersão geográfica do questionário de avaliação de maturidade, por distrito. 

 

De forma a obter igualmente dados sobre a caraterização da organização, tendo em conta a sua 

dimensão, foi inquirido o número de colaboradores da autarquia de forma a ser possível avaliar esses 

dados. 

 

Figura 7 - Dimensão da Autarquia por número de colaboradores. 

 

O gráfico exposto na figura 7 ajuda a compreender a dimensão das autarquias envolvidas neste 

estudo. O retrato apresentado é composto na sua maior fatia de organizações de dimensão média12, 

                                                      
12 Utilizada a definição exposta em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=uriserv:n26026 (acedido a 13/08/2018) 

no que diz respeito ao nº de colaboradores. O volume de negócio não é tido em conta neste contexto. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=uriserv:n26026
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29,7% compostas por 101 a 250 colaboradores, no entanto a maioria dos participantes apresentam 

mais de 250 colaboradores, 64,8% do total, o que as caracterizam como grandes organizações. 

 

Tabela 49 - Quadro resumo das avaliações de maturidade por dimensão. 

Autarquia Nível Políticas Nível Processos Nível Infraestrutura 

Açores 1 1 1 1 

Açores 2 1 2 2 

Açores 3 1 2 2 

Aveiro 1 2 2 5 

Aveiro 2 1 1 5 

Aveiro 3 2 2 3 

Aveiro 4 5 3 5 

Aveiro 5 1 1 2 

Braga 1 1 1 2 

Braga 2 1 1 2 

Braga 3 5 1 2 

Castelo Branco 1 1 2 1 

Castelo Branco 2 2 2 1 

Coimbra 1 1 1 5 

Évora 1 1 2 2 

Faro 1 2 1 1 

Faro 2 2 2 2 

Faro 3 2 2 2 

Faro 4 1 2 2 

Leiria 1 1 2 2 

Lisboa 1 1 1 2 

Lisboa 2 2 5 5 

Madeira 1 1 2 2 

Portalegre 1 1 2 5 

Porto 1 1 2 1 

Porto 2 5 2 1 

Porto 3 1 2 5 

Porto 4 5 5 5 

Santarém 1 1 1 2 

Santarém 2 2 3 5 

Santarém 3 1 2 1 

Santarém 4 1 1 3 

Santarém 5 3 2 5 

Setúbal 1 2 2 2 

Viana do Castelo 1 5 2 2 

Vila Real 1 1 1 1 

Viseu 1 2 2 4 

MÉDIA 1,86 1,89 2,70 
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A tabela 49 apresenta um resumo das avaliações efetuadas com base nas respostas ao 

questionário. Aqui optou-se por apresentar o nível de maturidade em cada dimensão de cada 

participante em vez de apontar um nível global de maturidade, o que permite uma análise mais 

abrangente a estes resultados. Considera-se que uma organização obteve determinado nível quando 

cumpre todos os critérios de maturidade associados a esse mesmo nível e aos níveis anteriores. Pela 

natureza anónima do questionário, cada resposta é identificada pelo distrito a que pertence e pelo 

número de ordem da resposta. 

 

Tabela 50 - Percentagem de critérios cumpridos por Dimensão e Nível. 

Autarquia 
Políticas Processos Infraestrutura 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Açores 1 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 

Açores 2 0% 17% 0% 100% 100% 83% 33% 100% 100% 83% 100% 100% 

Açores 3 0% 0% 50% 100% 100% 33% 100% 0% 67% 100% 100% 100% 

Aveiro 1 100% 83% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aveiro 2 0% 33% 100% 100% 50% 100% 33% 0% 100% 100% 100% 100% 

Aveiro 3 100% 83% 100% 100% 100% 50% 67% 100% 100% 100% 50% 100% 

Aveiro 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aveiro 5 50% 50% 100% 100% 0% 33% 33% 0% 100% 83% 100% 0% 

Braga 1 0% 50% 0% 100% 0% 33% 33% 0% 100% 67% 100% 0% 

Braga 2 0% 17% 50% 100% 50% 0% 0% 0% 100% 33% 0% 0% 

Braga 3 100% 100% 100% 100% 50% 67% 33% 100% 100% 83% 100% 100% 

Castelo Branco 1 0% 50% 50% 100% 100% 83% 33% 50% 67% 83% 0% 100% 

Castelo Branco 2 100% 67% 0% 100% 100% 67% 33% 50% 33% 83% 100% 0% 

Coimbra 1 50% 33% 100% 100% 0% 83% 67% 0% 100% 100% 100% 100% 

Évora 1 0% 50% 100% 100% 100% 83% 100% 0% 100% 83% 50% 100% 

Faro 1 100% 67% 100% 100% 50% 67% 67% 0% 67% 67% 50% 0% 

Faro 2 100% 83% 50% 100% 100% 50% 33% 50% 100% 67% 50% 0% 

Faro 3 100% 50% 50% 0% 100% 50% 0% 0% 100% 50% 100% 100% 

Faro 4 50% 100% 50% 100% 100% 67% 0% 0% 100% 67% 0% 0% 

Leiria 1 0% 33% 0% 100% 100% 50% 0% 0% 100% 33% 0% 0% 

Lisboa 1 50% 33% 100% 100% 50% 67% 100% 50% 100% 83% 100% 100% 

Lisboa 2 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Madeira 1 50% 67% 0% 100% 100% 17% 67% 0% 100% 83% 50% 100% 

Portalegre 1 50% 100% 50% 100% 100% 83% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porto 1 50% 50% 100% 100% 100% 83% 33% 0% 67% 83% 100% 100% 

Porto 2 100% 100% 100% 100% 100% 83% 67% 100% 33% 17% 0% 100% 

Porto 3 50% 67% 100% 100% 100% 83% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porto 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Santarém 1 0% 17% 0% 100% 50% 17% 33% 50% 100% 17% 50% 0% 

Santarém 2 100% 83% 100% 100% 100% 100% 67% 50% 100% 100% 100% 100% 

Santarém 3 0% 0% 0% 0% 100% 17% 0% 0% 67% 67% 0% 0% 

Santarém 4 50% 83% 0% 100% 50% 100% 33% 0% 100% 100% 0% 100% 

Santarém 5 100% 100% 50% 100% 100% 83% 67% 0% 100% 100% 100% 100% 

Setúbal 1 100% 83% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 

Viana do Castelo 1 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 83% 50% 0% 

Vila Real 1 0% 50% 0% 0% 0% 17% 33% 0% 67% 83% 50% 100% 

Viseu 1 100% 33% 50% 100% 100% 83% 33% 0% 100% 100% 100% 0% 
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Em termos quantitativos, uma análise às dimensões do modelo proposto revela que na maior parte 

das Autarquias estão presentes os requisitos necessários para satisfazer os critérios de maturidade 

relacionados com a infraestrutura, uma vez que todos os critérios desta dimensão apresentam uma 

média de respostas positivas.  

A tabela 50 apresenta do detalhe dos critérios cumpridos por cada autarquia por dimensão e nível. 

Podemos verificar que apesar de muitas vezes serem cumpridos critérios de níveis mais elevados, 

estão em falta critérios de base, sobretudo nos níveis dois e três. Podemos observar nestes resultados 

que existem muitos casos que apresentam o cumprimento dos critérios do nível 5 apesar de falharem 

anteriores. Isto prende-se sobretudo com os critérios desse nível se relacionarem com procedimentos 

de melhoria contínua, o que de facto poderá estar em curso para colmatar as falhas sentidas em níveis 

anteriores. 

No espectro oposto estão os critérios relacionados com a definição e execução do plano de 

formação, em que 62% das Autarquias não possuem qualquer plano de formação definido, 

representado na figura 8.  

 

Figura 8 - Existência de um plano de formação adequado à organização. 

 

A situação relacionada com o incumprimento deste critério relaciona-se com problemas derivados 

da falta de preparação e conhecimento dos recursos humanos da organização perante mudanças na 

gestão de informação de arquivo. Aparte a importância de formação contínua em qualquer área de 

trabalho, neste âmbito é essencial que todos os colaboradores percebam a importância e relevância 

da informação que produzem ou gerem, para que estejam alinhados com os objetivos da organização.  

De forma negativa destaca-se também a preparação que envolve transformações nos processos 

críticos das organizações, visto que apenas 27% afirmam planear e testar devidamente as alterações 

nos processos críticos da sua organização. Um processo crítico representa algo de essencial para a 

organização, pelo que qualquer alteração a esses processos deve ser cuidadosamente pensada e 

implementada, tendo em atenção todos os fatores que possam provocar constrangimentos no fluxo de 

trabalho. A tabela 51 apresenta o conjunto de critérios com maior incidência de respostas negativas. 
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Tabela 51 - Critérios com maior incidência de respostas negativas. 

ID Dimensão Critério 
% respostas 

negativas 

G3.2 Políticas Definição de plano de formação 62,20% 

G4.1 Políticas Planeamento e definição de indicadores nos processos 51,40% 

P3.1 Processos Execução do plano de formação 56,80% 

P4.3 Processos Identificação e controlo de processos 73% 

P5.1 Processos Medição de performance 62,20% 

P5.2 Processos Avaliação quantitativa de melhorias 56,80% 

 

Uma situação evidenciada ao longo de todas as fases de reposta ao inquérito relaciona-se com a 

completitude das escalas de maturidade: apesar de algumas organizações realizarem já elementos dos 

níveis 3 ou mesmo 4, nem sempre realizam todos os critérios do nível 2, sobretudo na dimensão 

Políticas. Esse facto deve ser analisado por essas autarquias, já que apesar de tecnicamente estarem 

implementadas soluções tecnológicas de suporte ao negócio, podem-se verificar desalinhamentos na 

gestão e articulação dos serviços.   

Como referido anteriormente, um dos critérios para os quais a avaliação por este modelo de 

maturidade chama a atenção é a da necessidade de planos de formação adaptados às necessidades 

da organização. Para além do resultado estatístico, este foi também um ponto comumente abordado 

nas secções de comentários do questionário em conjunto com a dificuldade em termos financeiros para 

a renovação de equipamentos para que a infraestrutura não se torne obsoleta. Estas duas situações 

relacionam-se diretamente com o poder de decisão da organização, o que leva novamente ao ponto 

referido anteriormente que evidencia uma lacuna de envolvimento das estruturas executivas nestes 

processos. Diferentes inquiridos referem de várias formas que o envolvimento da gestão de topo neste 

processo é fundamental para o projeto de melhoria contínua dos serviços e da adaptação dos 

procedimentos a novas normas vigentes. 

Sobre o cumprimento das normas e referências legais em vigor foi percetível a preocupação com a 

segurança da informação, sobretudo no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

Encaramos esta situação como normal, sobretudo tendo em conta o período deste estudo que coincidiu 

com a entrada em vigor desse diploma legal. Ainda sobre este aspeto, de uma forma geral é apontada 

a norma ISO9001 como um referencial importante, em que diversas organizações fizeram questão de 

frisar as certificações existentes ao abrigo desta norma. Sendo esta uma das referências no 

desenvolvimento de muitos dos critérios apresentados neste modelo de avaliação de maturidade, 

consideramos como positivo este alinhamento entre as prioridades das Autarquias e as linhas de 

orientação propostas neste trabalho. 
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6.2 Avaliação do modelo de maturidade 

Após o desenvolvimento do modelo de maturidade e a sua aplicação nos moldes apresentados, 

importa fazer a sua própria avaliação com base nos resultados obtidos. Esta avaliação conclui de certa 

forma mais uma iteração no método de desenvolvimento do modelo de maturidade, conforme o 

apresentado na secção 4.2. A avaliação do modelo de maturidade aqui apresentada baseia-se em duas 

vertentes, uma avaliação dada pelas autarquias participantes aos critérios apresentados no 

questionário, e uma recolha e análise de comentários deixadas pelas autarquias participantes relativas 

a cada uma das dimensões de maturidade.  

O questionário de aferição de maturidade disponibilizado online continha uma secção para a 

avaliação do próprio questionário em termos da sua relevância para o assunto em estudo, bem como 

para a autoavaliação da organização. Todas as autarquias participantes contribuíram para esta 

avaliação do modelo de maturidade. 

Foi pedida uma avaliação de 1 a 5 sobre a relevância dos critérios de maturidade apresentados no 

questionário, sendo que o valor 1 representa que as questões foram consideradas nada relevantes, e 

o valor 5 representa que as questões foram consideradas muito relevantes. Os resultados estão 

apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9 - Avaliação do questionário de avaliação de maturidade. 

 

Em termos práticos consideramos que o modelo teve uma aceitação relevante para o assunto em 

estudo, e os resultados do questionário junto dos inquiridos corresponderam a uma autoavaliação feita 

previamente durante a fase de entrevistas de recolha de informação, tanto em termos de nível como 

de pontos fortes e fracos. Esta situação é corroborada pela avaliação dos participantes no questionário 

online, em que 45,9% classificam as questões como relevantes, e 24,3% como muito relevantes. 

Apenas 2,7% classificam as questões como pouco relevantes.  
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Apesar dos resultados desta avaliação sobre o modelo de maturidade, seria importante uma 

avaliação mais profunda sobre o seu impacto mais concreto junto das autarquias. Seria importante 

avançar com uma avaliação de impacto mais específica junto de um conjunto mais restrito de 

autarquias sobre as medidas que resultaram desta avaliação.  Quanto aos comentários deixados pelos 

participantes, está disponível uma versão integral no Anexo B, onde é possível verificar que são 

indicadas diversas possibilidades de desenvolvimento dentro dos temas abordados pelo questionário 

de avaliação de maturidade. 

Por motivos relacionados com o cumprimento de prazos e disponibilidade de meios, não foi possível 

ir mais além nesta avaliação. No entanto consideramos que estamos perante uma avaliação de 

resultados bastante positiva, que lança as bases para um envolvimento mais profundo das autarquias 

com a gestão de informação de arquivo. 
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7 Conclusões e trabalho futuro 

 

A evolução do contexto tecnológico e organizacional é feito de avanços que procuram aplicar e 

replicar as melhores práticas de negócio às diferentes vertentes das organizações, seja qual for o seu 

objetivo ou área de atuação. Dentro dessas boas práticas destacam-se pela sua transversalidade 

matérias como o BPM ou a gestão de informação de arquivo, que abordam necessidades comuns a 

praticamente todas as organizações que procuram melhorar a eficácia e eficiência dos seus processos, 

e o seu funcionamento em geral. 

Ao longo deste trabalho demonstramos que apesar de tanto o BPM como a gestão de informação 

de arquivo serem em si temas vastamente documentados e desenvolvidos, a intersecção dessas duas 

áreas apresenta oportunidades de estudo interessantes e necessárias ao constante crescimento 

organizacional. Necessárias no sentido em que se procura preencher uma lacuna entre as 

possibilidades infinitas dos sistemas de informação, e a documentação e memória organizacional 

necessária ao suporte do negócio, e exigida legalmente. 

Nesse aspeto focamos aqui a realidade das Autarquias portuguesas, e forma como essa lacuna se 

configura no contexto tecnológico e social atual. A implementação de políticas de modernização 

administrativa aponta cada vez mais para o uso e disseminação de sistemas de informação, e essas 

políticas materializam-se em iniciativas e ferramentas como a MEF, que procuram uma uniformização 

de procedimentos e de qualidade na gestão de informação de arquivo destas organizações de cariz 

público. 

Neste trabalho propomos um modelo de maturidade como ferramenta de apoio e avaliação da 

gestão de informação de arquivo nas Autarquias em Portugal. Assim foi desenvolvido um modelo de 

maturidade a partir das adaptações necessárias de modelos existentes e reunindo critérios de diferente 

documentação normativa relevante na área. Os testes efetuados obtiveram uma resposta positiva em 

termos de utilidade e relevância para o problema em estudo, e serviram para o seu desenvolvimento e 

aprimoramento.  

Após as primeiras iterações de desenvolvimento do modelo de maturidade, as dimensões, níveis e 

critérios de avaliação propostos corresponderam àquilo que são consideradas as necessidades das 

Autarquias em termos de gestão de informação de arquivo, o que consideramos confirmado após a 

análise dos resultados obtidos na fase final de avaliação disponibilizando o questionário de avaliação 

do modelo online e divulgada por todas as Autarquias, tendo obtido uma taxa de participação de 12% 

deste universo, o que corresponde a 37 avaliações de maturidade. 

Com a aplicação do questionário desta forma abrangente, ficou demonstrado que muitas das 

exigências relacionadas com as necessidades de infraestrutura e de organização de processos são 

cumpridas. Por outro lado, fica também demonstrado que as maiores dificuldades no cumprimento dos 
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critérios de maturidade em gestão de informação de arquivo são sentidas em aspetos relacionados 

com o poder de decisão e gestão. 

No entanto existe a possibilidade de desenvolvimento a ser feito sobre o modelo apresentado, 

incidindo potencialmente no estabelecimento de mais uma dimensão genérica onde encaixem outros 

critérios relevantes que não pertençam a nenhuma das dimensões aqui propostas, ou que por outro 

lado sejam transversais a todas elas. Uma outra possibilidade é abordar a dificuldade de compreensão 

de alguns dos conceitos envolvidos na avaliação de maturidade, possivelmente relacionada com a 

intersecção disciplinar envolvida neste âmbito. Isto poderá eventualmente ser minimizado com a 

refinamento dos critérios apresentados em fórmulas mais simples, embora seja necessário manter o 

equilíbrio do modelo de forma a este não atingir uma dimensão que impeça a sua aplicação de forma 

prática. 

Pode ainda ser dado seguimento a este trabalho, através de um acompanhamento destas 

avaliações de maturidade e dos consequentes planos de melhoria que venham a ser desenvolvidos 

nessas organizações. O objetivo maior deste trabalho não é obter apenas uma avaliação de maturidade 

em gestão de informação de arquivo, mas também para fomentar uma autoanálise destas organizações 

que possa contribuir para identificar lacunas e áreas de melhoria. 

Por restrições temporais e de cumprimento de prazos não foi possível alongar a avaliação do modelo 

de maturidade através desse acompanhamento de uma forma mais próxima junto das autarquias. Seria 

importante efetuar uma avaliação do modelo mais focada no ponto de vista da organização, 

acompanhando as decisões e alterações que esta aplicação da avaliação de maturidade possa 

despoletar. Um trabalho futuro pode precisamente assentar nesse ponto de partida para uma aplicação 

e avaliação do modelo mais próxima de uma ou várias entidades. 

Em suma, consideramos que fica demonstrada a utilidade de um modelo de avaliação de 

maturidade em gestão de informação de arquivo aplicada às Autarquias em Portugal, como ferramenta 

de aferição do estado real das organizações neste âmbito. O facto de reunir critérios referentes a várias 

normas e práticas torna o modelo adaptável a diferentes organizações de dimensões e meios díspares, 

que caracterizam estas entidades no nosso país. Tendo em conta a escassez de recursos humanos 

nas Autarquias com conhecimentos profundos nesta área, a que se soma alguma lacuna de formação 

evidenciada, este modelo de maturidade em gestão de informação de arquivo surge como uma 

ferramenta de baixa complexidade de aplicação que permite a estas organizações estabelecer uma 

posição como ponto de partida para o desenvolvimento e implementação de melhorias.  
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ANEXO A – Respostas ao questionário de avaliação de 

maturidade 

 

Dimensão Políticas: 

Tabela 52 - Respostas ao questionário avaliação maturidade - Dimensão Políticas 

Autarquia Nº. Colaboradores G2.1 G2.2 G3.1 G3.2 G3.3 G3.4 G3.5 G3.6 G4.1 G4.2 G5.1 

Açores 1 Menos de 100 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Açores 2 101-250 Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Sim 

Açores 3 251-500 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim 

Aveiro 1 251-500 Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 2 251-500 Não Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 3 501-750 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 4 501-750 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 5 101-250 Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Braga 1 101-250 Não Não Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Sim 

Braga 2 501-750 Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Sim 

Braga 3 Mais de 1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Castelo Branco 1 101-250 Não Não Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim Sim 

Castelo Branco 2 Mais de 1000 Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não Não Sim 

Coimbra 1 251-500 Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Évora 1 251-500 Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Faro 1 751-1000 Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Faro 2 501-750 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim 

Faro 3 501-750 Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim Não 

Faro 4 251-500 Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Leiria 1 101-250 Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não Sim 

Lisboa 1 501-750 Não Sim Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim 

Lisboa 2 Menos de 100 Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Madeira 1 Mais de 1000 Sim Não Sim Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim 

Portalegre 1 101-250 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Porto 1 751-1000 Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim 

Porto 2 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Porto 3 751-1000 Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Porto 4 Mais de 1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santarém 1 501-750 Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim 

Santarém 2 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Santarém 3 101-250 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Santarém 4 101-250 Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Santarém 5 751-1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Setúbal 1 751-1000 Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Viana do Castelo 1 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Vila Real 1 101-250 Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Não 

Viseu 1 101-250 Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim 
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Dimensão Processos: 

 

Tabela 53 - Respostas ao questionário avaliação maturidade - Dimensão Processos 

Autarquia Nº. Colaboradores P2.1 P2.2 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P4.1 P4.2 P4.3 P5.1 P5.2 

Açores 1 Menos de 100 Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Açores 2 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Açores 3 251-500 Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não 

Aveiro 1 251-500 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 2 251-500 Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Aveiro 3 501-750 Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Aveiro 4 501-750 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 5 101-250 Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não Sim Não Não 

Braga 1 101-250 Não Não Sim Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

Braga 2 501-750 Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Braga 3 Mais de 1000 Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Castelo Branco 1 101-250 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim 

Castelo Branco 2 Mais de 1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Sim 

Coimbra 1 251-500 Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Évora 1 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Faro 1 751-1000 Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não 

Faro 2 501-750 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Sim Não Sim Não 

Faro 3 501-750 Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Não 

Faro 4 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não 

Leiria 1 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 

Lisboa 1 501-750 Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Lisboa 2 Menos de 100 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Madeira 1 Mais de 1000 Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Não Não 

Portalegre 1 101-250 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Porto 1 751-1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Não 

Porto 2 251-500 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Porto 3 751-1000 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Porto 4 Mais de 1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santarém 1 501-750 Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não 

Santarém 2 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Santarém 3 101-250 Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Santarém 4 101-250 Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Santarém 5 751-1000 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Setúbal 1 751-1000 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Viana do Castelo 1 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Vila Real 1 101-250 Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não 

Viseu 1 101-250 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 
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Dimensão Infraestrutura: 

 

Tabela 54 - Respostas ao questionário avaliação maturidade - Dimensão Infraestrutura 

Autarquia Nº. Colaboradores I2.1 I2.2 I2.3 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I4.1 I4.2 I5.1 

Açores 1 Menos de 100 Não Não Sim Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não 

Açores 2 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Açores 3 251-500 Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 1 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 2 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 3 501-750 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Aveiro 4 501-750 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aveiro 5 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não 

Braga 1 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não 

Braga 2 501-750 Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não 

Braga 3 Mais de 1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Castelo Branco 1 101-250 Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Castelo Branco 2 Mais de 1000 Não Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Coimbra 1 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Évora 1 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Faro 1 751-1000 Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não 

Faro 2 501-750 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não 

Faro 3 501-750 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 

Faro 4 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Leiria 1 101-250 Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não 

Lisboa 1 501-750 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Lisboa 2 Menos de 100 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Madeira 1 Mais de 1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim 

Portalegre 1 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Porto 1 751-1000 Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Porto 2 251-500 Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Sim 

Porto 3 751-1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Porto 4 Mais de 1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santarém 1 501-750 Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não 

Santarém 2 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santarém 3 101-250 Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

Santarém 4 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Santarém 5 751-1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Setúbal 1 751-1000 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Viana do Castelo 1 251-500 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Não 

Vila Real 1 101-250 Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim 

Viseu 1 101-250 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 
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ANEXO B – Comentários dos utilizadores ao questionário de 

avaliação de maturidade 

Os comentários aqui reproduzidos estão na sua forma original, exceto nos casos em que eram 

utilizados elementos que poderiam ser usados na identificação das entidades. Essas situações foram 

editadas de forma a esconder esses elementos. Foram excluídos comentários vazios, ou que apenas 

referiam não ter nada para assinalar. 

Dimensão Políticas: 

Tabela 55 - Comentários dos participantes - Dimensão Políticas 

Relativamente às questões levantadas nesta secção sobre a dimensão de Políticas de gestão, 
indique aqui comentários e considerações que poderão ser relevantes na avaliação de maturidade 
da organização. 

Estabelecimento de uma linha de cooperação entre Executivo e restantes serviços administrativos, sobretudo o 
Sistema de Informação Arquivo. Há que dotar a organização de uma estrutura com mais autonomia, mais 
independência, de modo a responder diretamente aos desafios diários da gestão documental.  

Ainda não foi aplicado o PCIAAL, uma vez que o mesmo ainda só existe como projeto de lei. 

É preocupação da atual administração melhorar o desempenho organizacional e implementar políticas de gestão da 
informação, mas face ao curto período de exercício de funções, ainda não há resultados palpáveis   

Existe um sistema de gestão documental, e um serviço de gestão de qualidade. 

O novo Regulamento Geral da Proteção de Dados terá grande impacto na gestão da informação e do arquivo 

Existe pouca ou nenhuma sensibilidade política para a política de gestão e investimento nos arquivos 

Deveria haver um técnico de BAD responsável pelos arquivos 

Todos os serviços da Câmara Municipal de ***** se encontram certificados pela ISO 9001:2015, desde 2016. O SGQ 
da *** ainda é uma realidade relativamente recente. 

Não se sente um compromisso do executivo para com estas situações. 

Não existem políticas formais de gestão documental, contudo são implementadas medidas e procedimentos com base 
nas normas em vigor com vista à melhoria e organização do sistema de gestão de informação/ arquivo. 

O envolvimento da gestão de topo neste processo é fundamental para o projeto de melhoria continua dos serviços e 
da adaptação dos procedimentos às novas normas. Atualmente, estamos com cerca de 4 anos com o SGQ 
implementado e de uma forma geral a evolução tem sido positiva, verificando o esforço de todos os serviços em 
aproveitar as oportunidades de melhoria sugeridas nas auditorias e por outro lado, trabalhando para eliminar as não 
conformidades que se vão verificando ao longo desse processo. 

Na Política de gestão, o planeamento de atividades e projetos é uma ferramenta metodológica importante. É utilizada 
com o objetivo de decidir, no presente, os caminhos que deverão ser seguidos no futuro.  

maior conhecimento por parte dos colaboradores dos sistemas de arquivo 

Aferir qual as quais as unidades orgânicas encarregues da gestão de informação de arquivo e quais os Recursos 
humanos afetos às mesmas. 

O município está a promover e a implementar procedimentos para culminar num sistema de gestão de arquivo. Neste 
momento utilizamos um sistema de gestão documental que está alinhado e em conformidade com Plano de 
Classificação arquivista  

Neste momento a organização está a elaborar o seu Regulamento de Arquivo, bem como a proceder à adaptação do 
seu plano classificador ao PCIAAL.  

Algumas informações mencionadas estão definidas de forma informal. 

Adoção de softwares que sejam interoperacionais entre si e que executem a correta avaliação documental prevista no 
ASIA, isto é a existência de um verdadeiro SEGA (Sistema Eletrónico de Gestão de Arquivos) em detrimento de 
sistemas de informação isolados. 
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Dimensão Processos: 

 

Tabela 56 - Comentários dos participantes - Dimensão Processos 

Relativamente às questões levantadas nesta secção sobre a dimensão de Processos, indique 
aqui comentários e considerações que poderão ser relevantes na avaliação de maturidade da 
organização. 

Convém que a organização tenha métricas de análise à ação sobre a sua missão, de forma a que haja um 
melhoramento contínuo no desempenho de funções que visem uma melhor gestão executiva. Existe pouca 
consciência crítica para a formação dos recursos-humanos e um claro défice de conhecimento académico. 

Existem vários sistemas de gestão de informação que gerem áreas de negócio específicas.  

Não existe uma cultura de organização da atividade por processos. 

São realizadas auditorias periódicas a todos os serviços. 

A implementação da Norma ISO 9001 facilita a gestão do processo de arquivo 

Não estão definidos grupos multidisciplinares que estejam envolvidos nos processos. Os serviços trabalham de 
forma unilateral, sem cooperarem entre si. 

Não existe avaliação quantitativa e estatística 

O planeamento das ações de formação deveria ser mais articulado com as necessidades das diferentes unidades 
orgânicas. Por questões de tempo e de falta de recursos nem todos os cenários alternativos são ponderados e muito 
menos testados. 

Considerou-se aqui os serviços de atendimento que são certificados. 

Estão definidos procedimentos para a gestão da informação, registo e depósito. Existe uma pessoa responsável 
pelo registo do documento que dá entrada na autarquia, mediante o preenchimento de campos obrigatórios e 
considerados necessários para que a informação seja identificada e recuperada.  

Temos em curso desde 2011 um projeto de desmaterialização e reengenharia de processos, que visa a redução 
total da tramitação em papel e atualmente toda a informação interna e externa que dá entrada nos serviços é 
registada informaticamente e circula em formato digital, sendo organizada por workflow´s devidamente estruturados 
e adequados a cada tipologia/situação. 

Não considero que o procedimento esteja suficientemente maturado para que se possa tecer qualquer tipo de 
comentário. 

Nesta organização existem serviços definidos, existe um procura da melhoria continua. Existe um diagnostico da 
situação do arquivo e sabemos qual o nosso objetivo, nomeadamente na reestruturação do edifico do arquivo, 
reestruturação do sistema de gestão de arquivo assim como dotarmo-nos de recursos humanos especializados no 
tema em causa. 

Obrigatoriedade de constituição de processos administrativos e classificados de acordo com o PCIAAL. 

Os processos na organização são monitorizados na sua totalidade de acordo com a ISO 9001:2008  
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Dimensão Infraestrutura: 

 

Tabela 57 - Comentários dos participantes - Dimensão Infraestrutura 

Relativamente às questões levantadas nesta secção sobre a dimensão de Infraestrutura 
tecnológica, indique aqui comentários e considerações que poderão ser relevantes na 
avaliação de maturidade da organização. 

A capacidade tecnológica do sistema de informação de Arquivo tem conseguido responder de forma responsável 
aos desafios diários que são colocados em torno da segurança, da partilha e da proteção. Há dificuldades 
financeiras para a renovação de equipamento técnico obsoleto.  

Foi criada uma equipa multidisciplinar que analisa as questões relacionadas com a Proteção de Dados. 

A infraestrutura tecnológica está obsoleta e por isso tem quebras de serviço que afetam a atividade corrente da 
entidade. Está em curso um importante investimento nesta área que permitirá dotar a entidade de equipamentos 
e software atualizado, estando previsto a sua entrada em funcionamento até ao final do 3.º trimestre deste ano   

É necessário implementar um sistema de arquivo digital e promover um melhor acesso e preservação da 
informação. 

Estão em curso os trabalhos de forma a colmatar as deficiências no controlo e segurança da informação 

Mudam-se os softwares sem equacionarem a perda de informação e a interoperabilidade entre os sistemas. 

Deveria existir mais empenho das chefias nesta matéria 

A infraestrutura tecnológica apresenta uma maturidade assinalável. 

Nada a considerar que possa ser relevante na avaliação de maturidade da organização 

A infraestrutura tecnológica existente não está a ser utilizada e explorada na sua totalidade. 

Todos os trabalhadores de serviços administrativos e técnicos têm acesso a um posto de trabalho independente, 
existe um data-center onde estão alojados os servidores, assim como uma segunda linha de backup´s noutro 
edifício municipal.  

Não existe arquivo físico organizado de acordo com as normas arquivísticas, mas existe um sistema de gestão 
documental digital - **** e **** implementado em toda a organização. 

Não considero que o procedimento esteja suficientemente maturado para que se possa tecer qualquer tipo de 
comentário. 

Esta secção é da responsabilidade do ****. 

Será necessário implementar um plano de preservação digital. 

A infraestrutura TI encontram-se em fase de reformulação em articulação com o RPG 
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ANEXO C – Imagens e exemplos do questionário 

online 

 

 

Figura 10 - Página de entrada do questionário online 
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Figura 11 - Exemplo do questionário online (dimensão Processos) 


