
ONDE PÁRA O DOCUMENTO ? 

Engº João Penha-Lopes, Ph.D. 



SUSPIROS, SUSTOS & AFINS 



...MAS AINDA... 



AS 3 REGRAS DE OURO 

1. Saber que existe 

 

 

2. Saber onde está 

 

 

3. Circular por quem deve 



PORQUÊ A GED ? 

 93% de todos os documentos criados desde 1999 são nado-digitais 

 70% desses documentos nunca são impressos 

 70% dos assets digitais das empresas estão em emails 

 Em 2006 foram enviados globalmente 52 mil milhões de emails 

 Bem como 2.2 mil milhões de mensagens chat 



OS MOTIVOS DA GED 

AIIM-2011 



O SEGREDO DO CONHECIMENTO 

 Mestre como posso tomar boas decisões ? 

 Através do conhecimento. 

 E como posso chegar ao conhecimento ? 

 Através de boa informação. 

 E como posso chegar à boa informação ? 

 Através de uma boa pesquisa documental. 

 E como posso chegar a uma boa pesquisa documental ? 

 Através do uso de uma má ou inexistente pesquisa documental. 



A SIMPLICIDADE DO REPOSITÓRIO ÚNICO 



1 PESQUISA = UNIVERSO 



AUMENTO EXPONENCIAL DE EFICIÊNCIA  



“TRABALHO”: DE LOCAL PARA AÇÃO 



QUEM DECIDE SOBRE OS DOCUMENTOS ? 

 O responsável de IT trata de manter seguros os ficheiros e bases de dados.Trivial. 

 

 Mas quem decide sobre que arquivos criar ? 

 Quem decide sobre que metadados descreverão os documentos de um dado 
arquivo ? 

 Quem decide sobre as políticas de retenção e destruição ? 

 Quem decide sobre as políticas de acesso aos documentos ? 

 Quem decide sobre as metodologias de captura ? 

 Quem decide sobre os fluxos que os documentos devem seguir ? 

 

 



MAS ENTÃO ?!? PORQUE NÃO SE AVANÇA ? 

 Falta de informação 

 Falta de informação 

 Falta de informação 

 Falta de organização 

 Medo do desconhecido 

 Medo do conhecido 

 Medo de ter ideias 

 Ausência do “dono do dinheiro” 



PROPOSTAS 

 Todos os 1ºs anos dos cursos universitários ou 
profissionais terem uma cadeira de GED e 
disponibilizarem internamente uma solução de GED 
para que todos possam dela fazer uso académico 

 

 As ordens e outras associações profissionais 
disponibilizarem formação aos seus associados. 

 

 Associações comerciais e industriais disponibilizarem 
formação às empresas e organizações suas associadas. 
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