
O que é a Interoperabilidade 
Documental?

A quem se destina a 
Interoperabilidade Documental?

INTEROPERABILIDADE
DOCUMENTAL

entre serviços do
Estado

SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Envio de documentos oficiais caracterizados com 
meta-informação, de acordo com modelo de dados 
canónico da interoperabilidade, através do sistema de 
Large Files da iAP.

Autor: Entidades Parceiras:

 
 

A Interoperabilidade Documental permite a troca desmaterializada de 
documentos entre sistemas da Administração Pública. Por exemplo, a 
correspondência oficial entre organismos, respeitando as orientações da DGLAB 
em termos de interoperabilidade documental e preservação de documentos.

Envio de Documentos

Agilizar a comunicação entre os Organismos da Administração Pública

O serviço de Interoperabilidade Documental destina-se a organismos e 
entidades da Administração Pública Central e Local e a todas as Empresas 
Privadas que pretendam trocar correspondência com a Administração Pública.

Obtenção de código SIOE
Serviço de consulta ao SIOE (Sistema de Informação 
da Organização do Estado), com uma estrutura igual à 
dos serviços disponibilizados pela DGAEP 
(Direção-Geral da Administração e do Emprego 

Quais são os seus benefícios?

 

WWW.IAP.GOV.PT/WEB/IAP/INTEROPERABILIDADE-DOCUMENTAL

Reduzir custos de envio de correio

Garantir a correta classificação dos documentos oficiais

Tem custos?

Sem custos para 
Organismos da Administração Pública. 

Envio de Documentos

Obtenção de código SIOE
(Sistema de Informação da Organização do Estado)

Quais são os principais serviços 
disponibilizados pela 

Interoperabilidade Documental?

Exemplos de sucesso

O Centro de Gestão da Rede Informática do Governo é responsável pela 
rede informática que serve o Governo, disponibilizando um sistema de 
gestão documental onde os documentos circulam entre gabinetes 
governamentais e serviços da AP em formato eletrónico com forte 
redução dos tempos de entrega, de custos em consumíveis e em 
utilização de papel.

CEGER

Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente

A Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente disponibiliza um sistema de 
gestão documental que permite a desmaterialização dos processos e 
partilha de dados com todos os organismos aderentes ao serviço de 
interoperabilidade documental, eliminando por ano, cerca de 24000 
impressões. 

 Secretaria Geral da Economia

Através da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, entre esta e vários 
organismos da Economia, como a DGC, o GEE, a DGAE e a ASAE, são 
trocados documentos oficiais de forma totalmente desmaterializada, 
assim como com todos os restantes organismos aderentes à 
interoperabilidade documental.

https://www.iap.gov.pt/web/iap/interoperabilidade-documental
https://youtu.be/U710CbjNaBI

