Gestão de Document os Electrón icos

Recomen dações

Ana Franque ira
Resumo
oa crescente ut i lizaçtio dos meios de processa~ento electróni co da informeçtio nas mais variadas áreas nascem as
preocupaç6es dos arquivistas relativas à conservaçtio 8 longo prazo dos documentos produzidos atrav6s desses
mesmos meios.
Embora os "arquivos sem papel" ntio sejam ainda uma banalidade e, talvez ntio venham a se- Lo ttio cedo, a
divulgaçtio de um conjunto de recomendações emitidas pelo Comit6 de Automatizaçtio do Conselho Internaciona l de
Arquivos, nesta 6rea, assume importlncia crucial, nMo só para a rac i onalizaçtio da produçMo documental dos
nossos dias mas e consequentemente para a preservaçMo da memória colectiva das gerações futuras.
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Na últim a reun ião do Com ité de Auto mati zaçã
o do Cons elho Inte rnacion al de Arqu ivos real izad a em Vien a, em
Outu bro de 1991 , foi
emit ido um conj unto de recom enda ções de impo
rtânc ia cruc ial, face
à cres cent e utili zaçã o das nova s tecn olog
ias nas orga niza ções em
gera l.

Ao Inst itut o Port uguê s de Arqu ivos ,

no cum prim ento das suas

atrib uiçõ es de orga nism o coor dena dor de uma
polí tica arqu ivís tica
inte grad a e enqu anto memb ro do Com ité de Auto
mati zaçã o, i ncum be o
deve r da disse mina ção dest as conc lusõ es e
recom enda ções a ter em
cont a no dese nvol vime nto das activ idad es arqu
ivís tica s.

As reco mend açõe s adop tada s resp eitam tant o
a ques tões disc utid as
dire ctam ente no seio do Com ité, como à adop
ção de recom enda ções e
reso luçõ es de outr as orga niza ções ou estu dos
mon ográ ficos .

Nest e cont exto rele va o trab alho dese nvol vido
pelo ACCIS - Unit ed
Nati ons Adv isory Com mitte for the Co-O rdin
ation of Info rmat ion
Syst ems, que desd e 1987 tem vind o a publ icar
uma séri e de estu dos
sobr e a gest ão de docu ment os e lect róni cos
e, cuja s conc lusõ es o
Com ité de Auto mati zaçã o do Con selho Inte
rnac iona l de Arqu ivos
conc ordo u em apoi ar, bem como em acom panh ar
o dese nvol vime nto das
activ idad es subs eque ntes .

Por outr o lado , na sequ ênci a da 2A Con ferên
cia Euro peia de Arqu i-
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vos realizada em Maio de 1989 em Ann Harbor, Michigan, Charles
Dollar, delegado nesta conferência é incumbido pelo Comité de
Automatização de elaborar um estudo sobre o impacto das novas
tecnologias de informação nos principies e práticas da arquivistica, que após ter sido revisto e aprovado por um conjunto de
peritos convidados em

funç~o

da sua experiência na área da

informática para arquivos, irá ser publicado em Junho de 1992
pela Universidade de Macerata (Itália). uma das recomendações
saidas da reunião de Viena aponta este estudo como um htrabalho
muito importante e substancial para os arquivistas poderem lidar
com as questões relacionadas com as tecnologias de informação
durante a próxima década e o séc. XXI."

o enquadramento destas recomendações deve ter em conta o que se
entende por documentos electrónicos muitas v ezes mencionados como
legiveis por máquina ou não legiveis aos olhos humanos 1
bem como o entendimento sobre o que sao os sistemas de gestão
desses mesmos documentos.

Num dos Anexos do estudo
Recorda:

do ACCIS "Management of Electronic

Issues and Guidelines" são dados alguns exemplos de

documentos electrónicos, apresentados de modo interessante,
facilitando uma visao geral do tipo de realidades com que, por
certo, os arquivistas, mais tarde ou mais cedo,

irao ter que

lidar. Os exemplos dados têm a ver com o tipo de tecnologia
associado à sua criação e/ou comunicação, mas não só.
1. De modo a excluir as microformas.
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Assim menciona m- se:

- documen tos digitais ! - Como a espécie mais simples de documentos electrón icos dado poderem correspo der aproxima damente ao tipo
de docume ntos baseado s em

papel~

por exemplo texto, dados

numéric os, mensage ns de correio electrón ico, imagens digitais
vectoria is ou raster, etc., tendo como caracte risticas base terem
sido criados por um autor e reterem a sua integrid ade num ficheiro. Mas há aspectos em que os documen tos digitais diferem dos
em papel seus equivale ntes. Podem ter partes

"escondidas"~

podem

invocar outros documen tos. As anotaçõ es e modific ações neles
introduz idas durante a sua existênc ia podem ou não distingu ir-se
do seu conteúdo origina l dependen do das facilida des do software
no qual foram criados e/ou mantidos .

-

registo s

analóqi cos2

audio e

visuais -

Represe ntações

analógic as de imagens e sons. Desempen ham um. importan te papel na
repre s e ntação de imagens em movimen to e registos sonoros, mas as
propried ades levantad as pela grande variedad e de suportes apresentam diferent es questões a serem tomadas em linha de conta pela
arquivi stica. Por um lado os registo s analógi cos sao apenas
"entendi dos" em tempo real e por outro a sua reprpduç ao implica
1. Codifica ção digital - A tradução da informaç ão numa série de
impulsos que sao utilizad os para represen tar os dígitos binários
O e 1.
2. Analógi co - Técnica de sinaliza ção na qual uma transmis são é
transpor tada por modulaçã o (variaçã o) de frequênc ia, amplitud e ou
fase de transpo rtador. Um sinal analógic o é tipifica do por um
padrão continuo de um movi mento ondulató rio.
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uma degradação.

- produtos finais e intermédios de uma transmissão - Embora
documentos como telegramas, telefotos, telexes e telefaxes sejam
normalmente passados a papel, o método da sua distribuição origina um documento electrónico. A variedade de possibilidades de
transmissão e suportes de armazenamento para tipos de dados
digitais codificados obriga a reexaminar estes procedimentos.
Dado que os métodos de codificar e representar informaçMo podem e
estao a ser constantemente alterados pelos sistemas de transmissão, haverá que equacionar e definir quando e como captar
produtos intermédios, produtos finais ou produtos fonte, definir
onde no sistema de transmissão obter estas representações e quais
os suportes onde as armazenar.

- informação desagregada - A crescente utilização de instrumentos
sensores remotos para controlar ambiente, actividades económicas,
condições sanitárias e outros fenómenos produz cada vez maiores
quantidades de informação. Tradicionalmente essa informação era
sintetizada em relatórios sumários. Mas,

se

este tipo de

informação tem considerável peso nas decisões políticas das
organizações, pode ter também valor informativo para o futuro e
utilizações imprevisíveis a sua conservação impõe graves questões
económicas. Uma amostragem poderá ser a única forma de a conservar , o que i mplica a tomada de decisão de como fazê-la.

- Ba_ses de dados - Representam a mais profunda ruptura com os

tradicio nais sistema s de arquivo de documen tos. Os registos de
uma base de dados sao substanc ialmente diferent es dos registos em
ficheiro s pois nao constitu em documen tos no sentido dos que
existem em papel mas associam momentan eamente elemento s e valores
de informaç ao a eles associad os simultan eamente a uma formulaç ao
de pesquis a. A capacid ade dada ao utilizad or de recuper ar um
registo do sistema de gestao de bases de dados através de uma
aplicaça o

•

da formula ção de uma pesquis a e das capacida des de

apresent ação dos resultad os dessa pesquisa sem que, todavia, seja
produzi do um produto físico ou seja introdu zida
informa çao adicion al,

qualque r

revoluci ona por completo o tradicio nal

conceito de documen to. Este é aqui criado de modo interact ivo com
o utilizad or e existe apenas enquanto a associaç ão criada por
determin ada pesquisa estiver retida em memória ; recriar o doeu mento poderá nao produzi r a mesma associa ção uma vez que os
compone ntes para a memória poderão entretan to ter sido alterado s.

- Conjunto s de instruçõ es mágu i na - As máquinas intelige ntes cuja
utilizaç ão é cada vez maior agindo sobre instruçõ es humanas
executam tarefas através de instruço es que lhes são dadas e que
deverão ser tornadas corno instrum entos de valor contínu o. Se
tradicio nalment e na gestão de documen tos se toma sempre especial
atenção em assegur ar a conserva çao das directiv as politica s, de
manuais de procedim entos, urna vez que estes articula m o que a
organiz açao está a fazer e como conduz as suas activid ades,
muitas dessas rotinas sao agora executa das por sistema s de
informaç ão electrón ica e os procedim entos expresso s em códigos de
program ação. Um número cada vez maior de instruçõ es estão escri-
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tas em código e as politicas de cada organização estão cada vez
mais expressas em termos de software. Seria suficientemente
complexo se as instruções máquina consistissem apenas de software
escrito, mas este tipo de instruções estão muitas vezes escritas
em chips de silicone como "firmware".

Charles Dollar, por sua vez, dedica o primeiro capitulo do seu
estudo a uma análise detalhada sobre as tecnologias mais comuns
actualmente em utilização. Analisa a questão sob os pontos de
vista da recolha, processamento, armazenamento e partilha de
informação, permitindo uma ampla visão das capacidades da tecnologia na criação de documentos electrónicos.

Quanto mais atenção dedicamos ao entendimento das possibilidades
tecnológicas actuais, mais nos percebemos da infinidade de potenciais documentos electrónicos de arquivo teremos com que nos
preocupar.

E,

se a tendência predominante da arquivistica tem vindo a ser

nas últimas décadas, a racionalização e o controlo da produção
documental, e o ênfase seja dado cada vez com maior acuidade à
gestão de documentos, os documentos electrónicos tornam-na imperativa.
~ aqui que "entram em cena" os sistemas de informação, entendidos

como, no dizer de Artur Ferreira da Silva,
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(referindo quer Le-

moigne ou Pallete ), •todos aqueles ele.anto s da Organi.z açl.o que
contribu ea para .anter actualiz adas e disponív eis as Infor.aç ões
sobre a Organiz ação e o .eio aabiente , necessá rias ao funciona .ento e gestão daquela •. Element os estes que i ncluem tanto as
pessoas como os meios técnicos que criam, util i zam e processa m
informaç ões.

Mas, se actualm ente as moderna s teorias de

gest~o

insistem cada

vez mais no planeam ento dos sistema s de informa ção nas
organiza ções, sobre ele fazendo recair o sucesso ou insucess o no
dominio do controlo eficien te e eficaz do processo decisóri o da
organiza ção, por parte dos arquivis tas é reconhec ida a necessidade de serem incluida s no planeame nto dos sistemas de informaç ão
as preocupa ções relativa s à preserva ção dos documen tos que testemunham as activida des e funções das organiza ções de hoje, e só
esses, enquanto tiverem valor, para as gerações futuras.

Neste contexto cabe transcre ver a Recomen dação ng 12 da reunião
de Viena onde são apontad as acções concret as a desenvo lver na
comunida de arquivi stica e onde o Conselho Internac ional de Arquivos poderá influenc iar a tomada de decisões nesta área.

conaideraç.Oes sobre tec:nologia dli 1nforwaçAo

o des envolvimento e

implementaç~o

de

s iste~as

de

infor~aç~o ae~

a devida

consideraç~o

pelas questbes

arquivisticaa poder6 tornar 1mposs1vel aos sistemas de arquivo de documentos electrónicos o respeito pelos
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requisitos necessário 6 sua conservaçlo de forma estável a longo prazo. t assiM crucial que os arquivistas se
tornem participantes no desenho e desenvolvimento dos sistemas de informaçlo desde o seu inicio. Como tal o
Conselho Internacional de Arquivos deve:

- Adoptar uma declaraçlo politica que suporte a intervençlo dos arquivistas no desenho e desenvolvimento dos

- Divulgar esta declaraçlo aos responsáveis internacionais pelo desenvolviMento de sistemas;

- Desenvolver estrat6gias e tácticas que os arquivistas possam utilizar a nivel local para implementar esta
politica.

Para

al~m

disto o

Comit~

apele ao Conselho Internacional de Arquivos a adopçlo urgente das seguintes

recomendaçl;les:

Obsolesdncia Tecnológica

A rápida e muitas vezes revolucionária mudança na tecnologia da informaçlo que pode resultar numa draMática
obsolesc~ncia tecnológica~

documentos electrónicos

uma das mais importantes e difícil de tratar, questlo que impede o acesso aos

atrav~s

dos tempos.

Ter acesso a i nformaçlo actualizada sobre questl;les de tecnologia de 1nformaçlo emergentes, pode ser muito útil
deste ponto de vista. Assim o CIA deverá estabelecer um mecanismo que possa canalizar as questl;les sobre tecnologias de informaçlo, co.un1caçl;les e recomendaçl;les para a comunidade arqviv1st1ca internacional.

Documentar a provenilnç1a dos docu.antos electrónicos, particularmente para aqueles que nlo tia equivalente ea
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papel, apresento u• enor.e desafio oos arquivista s.

Dado que os repertório s de dados de dados (lRDS - lnfor.ation Resource Distionory Syatem) desempenham
um papel
funda.enta l na ca.preenalo e util1zaç8o dos sisteMas de inforaaçlo no futuro, o CIA dever6 conduzir
projectospiloto para avaliar a incorporaçlo dos requisitos arquivistic os na aanutenç8o do inforaaç8o sobre a
provenilncia nos IRDS existentes e nos lRDS o planear .

Descriçlo de

~tos

Electrónicos

Os repertório s de dados ti• potencial poro incorporar descrições arquiv1st1cas dos documentos electrónico
s.
Existe um trabalho substancia l levado a cabo pelo Desenvolvimento de Standards Internacionais para a
cr1aç8o de
u• standard IRDS . COMO tal o CIA deveria tornar- se u• destacado participant e nos próximos desenvolvim
entos
deste standard .

Para al6• disso o CIA daver6 estabelece r um programa para avaliar a utilizaç8o dos sistemas de IRDS
para o
descriçlo arquiv1stic a e para desenvolver regras especificas para tais implementações que sejam consistente
s
com os standarda internacion ais agora e• desenvolvi mento.

Os stondarda internacion ais sobre tecnologias de informaçlo tea sido desenvolvidos e
proaover a transferen cia de entre sisteaas de coaputador heterog6neos ..

i~lementados

por for.a a

A conformidade com estes standards

poder6 suportar uma estrat6gia de •igraçlo que for6 a ponte entre gerações tecnológicas.

Asai• o ClA deve envidar esforços para suportar uma efectiva participaçl o no desenvolvimento e revis8o
dos
standard• internacio nais

de tecnologia da e infor•açlo paro assegurar que so standords respeitem as
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preocupaç~es

arquiv1aticas.

Fo,...çlo arquivfttic:e e

~tos

Elec:tráticos

os programas de ensino tradicionais da arquivfstica n8o s8o suficientes para fornecer os eaqueaaa e ferra•entaa
nece&&,riaa para trabalhar co. docu•entoa electróni cos. o CIA através da Secçlo de For .. çlô Profiaa1onal e
Educeç8o devem desenvolver

oríentaç~es

pare programas educacionais dos arquivistas que os habilite• na for ..ç8o

e experi&ncia nas operações de inveatigaçlo, an6lise de sistemas e desenho de aiate.. a de infor.. çio."

O comité de Arquivo Correntes, vai ainda mais além na chamada de
atenção dos responsáveis governamentais para a importância da
implementação de politicas de gestão de documentos electrónicos
ao decidir submeter 'para aprovação no próximo Congresso de Montreal uma declaração sobre Politicas de informação governamental,
onde se apela ás instituições responsáveis pelas politicas
arquivisticas a nivel nacional, que procurem influenciar o desenvolvimento e aplicação de politicas de informação governamentais.

De notar assim todo um esforço de antecipação ao aparecimento dos
problemas, concretizado num teorização cada vez maior dos
principias utilizados no desenvolvimento dos sistemas de
informação, nomeadamente na conceptualização planeamento e
implementação dos sistemas de gestão de documentos electrónicos.

289

o estudo do ACCIS "Mana gemen t of Electr onic Record e: Issues and
Guide lines' '

no intui to de desen volve r orien taçõe s para a

implem entaçã o de arquiv os electr ónico s e progra mas de gestao
de
docum entos para utiliz ação nas organ izaçõe s das Nações Unida
s,
const itui um impor tante docum ento teste munha de stas p r eocup ações.

Começ ando por enqua drar a gestao de docum entos electr ónico
s
atrav és dos parâm etros

de: respo nsabi lidade organ izacio nal

(metas ) , sistem as de aplica ção (estra tégias ), gestao de sistem
as
(táct icas) , inform ação de conteú do e conte xto (obje ctivo
s),
docum entaçã o (métod os), pessoa l (inves timen tos) e promoç ao de
uma
cultur a de docum entos electr ónico s, sao de seguid a analis adas,
de
acordo com os estág ios básico s do ciclo de vida dos docum entos,
urna série de questõ es para a criaça o de uma políti ca consi stente
para a gestao desses docum entos.

Sao ainda aponta das neste estudo as seguin tes questõ es a inclu
ir
na de f iniç ao de uma polít ica de gesta o de docum entos
electr ónico s:

1 . Criaça o e identi ficaçã o

a) - Defin içao de docum ento e nao docum ento

2 . . Avalia ção
a) - Critér ios de avalia çao
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b) - Tabelas de selecção
c) - Legalidade

3. Controlo e utilização

a) - Controlo de custos
b) - Atribuição de responsabilidades
c) - Armazenamento da informação
d) - Integração de acesso aos documentos
e) - Normalização documental
f ) - Regras de utilização dos documentos
g) - Segurança e confidencialidade

4. Destino Final

a) - Preservação dos media
b) - Preservação da funcionalidade

Quantos às opções de implementação destas politicas o estudo
aponta questões fundamentais, i ndicando recomendações concretas e
metodologias para a sua aplicação.

Dada a extensão d estas

tentarão de seguida identificar-se algumas das recomendações mais
pertinentes apresentadas tanto pelo ACCIS como no estudo de
Charles Dollar.

Dc::K:u.anto Electrónico
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Defini r docume nto electró nico sobre o concei to de transac ção
comuni cada e mantid a electro nicame nte.

A definiç ão adopta da deverá ser de tal modo clara que permit a a
sua compre ensão , tanto pelas

~essoas

facilme nte poderem ser disting ui dos

como pelas máquin as para
os docume ntos dos não-doc u-

mentos . A definiç ão deverá incorpo rar uma decisão

de gestão sobre

a inclus ão ou exclus ão de inform açao gerada no exteri or

da

,organi zação, inform ação gerada por funcio nários que desempe nham
funçõe s que nao lhes estão atribu ídas pela organi zação e
inform ação criada por individ ues

para seu uso exclus ivo. Os

arquiv istas devem ser incluíd os no staff de program ação no desempenho de sistema s de informa ção electró nica, com iguais respons a bilidad es numa metodo logia formal de desenvo lviment o de sistem as,
para defini r tipos de registo s criados .

Contro lo da criação de infor.a çAo electró nica

Os requis itos de gestao de inform açao electr ónica devem ser
identi ficado s e docume ntados durant e o proces so de desenh o do
sistem a. Tais preocup ações incluem seguran ça e confide ncialid ade
de inform ação, legalid ade dos docume ntos e custos do ciclo de
v i da de gestão .
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Fluxos de

info~çAo

e identificaçAo de docu.entos

Definir onde (e como) a informação flui dentro e entre sistemas
de aplicação e sistemas de documentos bem como e a que nivel são
tomadas as decisões para salvaguarda das transacções feitas.

Siste.as

~stos

Deverão ser provi denciados critérios para satisfazer a necessidade de integração física de s i stemas mistos,

tanto em formato

electrónico como em papel. Deverão ser desenvolvidas orientações
para avaliação d e tecnologias especificas e metodologias de
aproximação para determinar se será um beneficio criar, obter,
armazenar,

transmitir e/ou utilizar documentos

em forma

electrónica. Ao fazer isto será preciso estar atento as capacidades de mudanças tecnológicas no que respeita tanto a oportunidades como potenciais perigos, e estimar separadamente os custos e
beneficies da integração de informação para cada estágio do ciclo
de vida. Criar informação electrónicamente não nos exige armazenar o registo depois de sua vida activa em forma electrónica . A
decisão de o armazenar electrónicaménte só poderá ser baseada na
natureza e subsequentes utilizações desse registo.
De modo a análogo, enquanto é verdade que porque espécie de
informação pode ser transmitido de forma digital e os meios de
transmissão ganham cada vez mais importância, a necessidade de
transmitir um registo não implica por si só nada da forma como
eles deve ser criado ou armazenado.
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Avaliaç8 o

Adoptar critério s de avaliaçã o dando ênfase não tanto aos documentos em si mas mais à fundame ntação da sua existên cia. Devem
ser aqui identifi cados quais os requisit os funciona is do ciclo de
vida de gestão da informa ção regista da.

Será importa nte a

interven ção no processo de criação dos documen tos para seleccio nar e manter docume ntos com valor "contin uo", através da
incorpor ação de critério s de avaliaçã o no desenho dos sistemas de
informaç ão aplicaci onais. Pode pensar- se aqui na

intervenç~o

ao

nivel do desenho e concepç ão dos repositó rios de dados (IRDS Informa tion Resource Dictiona ry System).

O valor continu o dos docume ntos deve ser determi nado por
reavalia ções cuja calendar ização deverá ter em linha de conta os
diferent es estágios do ciclo de vida do sistema documen tal; podem
por exemplo ser estabele cidas as revisões ditadas pelos requisitos de migração dos sistemas face a mudanças tecnológ icas,

Embora devendo ser atribuid a explicit amente a respons abilidad e
pela avaliaç ão, esta pode ser feita por todo o pessoal . Nao
existe razão nenhuma para que qualquer pessoa na organiza ção nao
seja convidad a a fazer um pedido para conserva ção de um document o
ou, por outro lado, relevar razoes para a sua destruiç ão. Tal
particip ação ajudará a criar uma consciên cia sobre o valor dos
documen tos e legitima r a necessid ade de rentabil izar a informaç ão
dentro da organiza ção.
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Os critérios para

avaliaç~o dever~o

ser definidos incluindo o es-

tab~lecimento de uma estratég ia global de organizaç Ho da

documenta ção ,e, assegurand o a continuida de dos procedime ntos de
gest~o

na administr ação dos documento s electróni cos de modo a

proteger o seu valor probatório . A politica deverá também ter em
conta a legalidad e dos documento s electróni cos e protecção da
confidenc ialidade e outras garantias cobertas por instrumen tos
oficiais relevante s.

Preservaçã o dos docu.ento s

A politica de preservaç ão deverá basear - se sobre o

"valor

continuo dos documentos ,; em detrimento do seu "valor permanent e".
Uma redefiniçã o de preservaçã o implica manter o acesso aos doeu mentos ao longo dos tempos e tecnologia s desenvolve ndo programas
e actividade s de modo a manter a legibilida de e inteligibi lidade
dos documento s. Aqui deverá ser promovida a

utilizaç~o

dos Stan-

dards que obedecem ao modelo dos Sistemas Abertos (OSI) no armazenando a transferê ncia de informaçã o através das diferente s
gerações tecnológic as.

Punções dos arquivos/u nidades de gestão de

doc~ntos

A politica deve definir o modo de operar dos arquivos e unidades
de gestão de documento s de tal maneira que seja assegurad a uma
implementa ção bem sucedida de gestão de documentos electrónic os à
luz das tradições e ambiente da organizaçã o.
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Os

arq~ivistas

deverão definir politica s e reforçar as activida -

des dos responsá veis pelos serviços mais do que tornar os documentos directam ente nas suas maos. O seu papel ser á identifi car e
promove r normas, estabel ecer directiv as para documen tação dos
sistemas e sua gestão, e constru ir regulam entos que permitam a
compree nsão das

~ecessidades

da organiza ção e a vulnera bilidade

da organiz ação para as várias prát i cas arqu i vística s. Onde há
algum tempo os gestores d e documen to s e os arquivis tas exerciam
uma f unção central izada, com uma psicolog ia e métodos centrali zados, devem agora estar pre parados para ter a sua função descentralizad a e adoptar atitudes mais de acordo com o controlo de uma
activida de descent ralizada , incluind o a formação .

A funçAo das

~

DODiil&

{ Standard s)

importan tissimo que gestores de documen tos e arquivis tas este-

jam atentos à emergên cia das normas

dos sistemas de informaç ão e

os sigam tao depressa quanto o possivel mal sejam promulga dos.

A

politica deverá ser construi da com base nos standard s existent es.
Ao mesmo tempo, devem perceber que nao podem basear-s e em que as
normas resolvam os problem as das anterior es incompa tibilidad es
tecnoló gicas ou das

futuras oportun idades tecnoló gicas.

A

politica deverá encoraj ar o desenvo lvimento de normas internas
onde não existem de uma mais lata comunida de, apesar do risco de
elas poderem vir a ser ultrapas sadas.
A criação de um ambient e sobre o modelo dos sistema s abertos
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(OSI) que facilite a comunicação entre diferentes computadores ,
sistemas e programas de aplicação que já está suficienteme nte
generalizado

e cuja

tendência é para se instalar de forma consis-

tente, é considerado fundamental. Muitos dos standards que obedecem aos modelos dos sistemas abertos, são apropriados para incorporar as preocupaçõe s arquivístic as e devem ser envidados
esforços para que estes requisitos funcionais sejam de facto
incluidos em alguns deles, nomeadamente SGML, ODA/ODIF,

IRDS e

SQL, entre outros.

t

aconselhado o envolvimento dos arquivis~as nas actividades

nacionais e internaciona is de normalização.

Suportes

Devem ser tidas em conta as implicações de escolha dos suportes
(incluindo reutilização, renovaçao, acesso ) para conservação de
documentos electrónicos e para ir de encontro aos objectivos da
organização. A sensibilidade para estas implicações permitirá aos
utilizadores identificar os tipos de condicionante s necessários a
ser colocados nos sistemas ou procedimentos para utilização.

Descrição das fontes de

info~ção

Independentem ente do formato escolhido para conservar os documentos, haverá que existir no sistema de informação possibilidade de
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os

referen ciar

e

de

lh e s

aceder.

Deverá

ser exigida

a

documen tação dos sistema s durante a sua vida activa de modo a
satisfa zer todas as necessid ades para referên cia a acesso à
documen tação.

Descriçã o dos docu.en tos

Durante as próxima s décadas , os arquivi stas necessi tarão de
explora r a melhor maneira de incorpo rar meta i nformaç oes nos
documen tos de arquivo e procura r desenvo lver normas para tais
sistemas de descriçã o .

O ênfase deverá ser dado na organiza ção e descriçã o de documen tos
electró nicos sob o ponto de vista do context o do sistema de
informaç ão que supor ta a partilha de informaç ão, no dominio organizacion al mais amplo. Dado que a organiza ção f i sica dos documen-

.

tos el e ctrónico s é pouco signific ativa para a sua inserção no
contexto , é absoluta mente essenci al conhece r a sua organiza ção
intelect ual ou lógica. A utilizaç ão dos IRDS (Informa tion Resource Inforrna tion System)

apresen ta potenci al i dades que poderão

servir estes objectiv os.

Acesso e utilizaç ão

As politica s de acesso devem ser extremam ente claras sobre o modo
de como fornece r informa ção, corno a receber (especia lmente se
seleccio nada formatad a, etc) quais os limites colocado s à maneira
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de o fazer e como podem ser chamadas . Devem especifica r critérios
para desenhar serviços de referência e orientaçõe s para atender à
privacidad e, confidenc ialidade e regras de segredo.

Conservaç ão da funcionali dade do siste.a

O valor dos documento s corno informação depende da preservaçã o do
contexto da sua utilização bem como da preservaç ão do seu conteúdo. Deverá ser identifica da a importânc ia da preservaç ão da
funcional idade dos sistemas e serem fornecido s critérios para
avaliação dos sistemas baseados no conhecime nto do grau de funci onalidade a preservar . Ao mesmo tempo o custo de preservaç ão da
funcional idade deverá ser pesado contra os beneficia s em cada
decisão de conservaçã o.

Sobre a aplicação das normas relaciona dqs com a criação de um
ambiente em sistemas abertos, o Grupo de Trabalho sobre gestão de
Documento s electrónic os do ACCIS apresenta um modelo funcional de
gestão de documento s electrónic os, que distingue três tipos de
dorninios da gestão da informaçã o tendo em conta 4 estágios do
ciclo de vida dos documento s electrónic os

(cr iação , avaliação ,

utilização e controlo, e, destino final), para poder identifica r
quea desempenha que funções sobre qual informação e quando.

Distinguin do os dorninios:
- do utilizado r final - que fornece toda a funcionali dade para a
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manip ulação dos docum entos electr ónico s (criaç ão, recup eração ,
transm issão) ;

- do siste. a de gestão dos docu.e ntos electr ónico s - que respe ita
a todas as funçõe s de gestão dos docum entos electr ónico s utiliz adas para os conse rvar ao longo do tempo (avali ação, armaze namen to, manut enção, destin o

final)~

- e do a.bien te do siste. a - que fornec e a infra

e~trutura

para a

criaçã o, armaze namen to e transp orte dos docum entos electr ónico s
(confi guraçã o do sistem a, acesso aos media, manute nção de redes ).
Este estudo , ainda em revisã o, aponta quai s os standa rds existe ntes recom endad os que poder ão poten cialm ente incor porar as
preocu pações dos arquiv istas na gestão dos docum entos
electr ónico s.

Concl usões

- Dever ão ser envida dos esforç os por parte dos arqui vistas no
sentid o de:

1 - Acomp anhar os desenv olvim entos tecnol ógico s dos sistem as de
gestão de docum entos electr ónico s; promo ver a organ ização de
encon tros, semin ários, etc., sao acções a encor ajar.
2 - Inclu ir na formaç ão dos arqui vistas nao só esta compo nente,
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mas também a formação em sistemas de informação;

3 -

Sensibilizar os organismos responsáveis tanto pela

coordenação das politicas arquivisticas, como pelas politicas de
informação e informática, da necessidade de criação de equipes
interdisciplinares para o estudo destes problemas e definição de
actividades concretas para a sua soluçao. Organismos como o
Instituto Português de Arquivos e o Instituto de Informática
detêm posições privilegiadas nesta óptica.

4 - Despertar o interesse por estas questões nos fabricantes e

distribuidores de sistemas, particularmente no que respeita à
implementação do modelo de sistemas abertos e obediência aos
standards e recomendações emitidas por quem de direito nesta
área.
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