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1 Introdução ao SIGED 
O SIGED Cloud é uma plataforma de gestão eletrónica de documentos destinado ao arquivo e 

pesquisa de documentos de qualquer formato, de forma fácil e rápida.  

Documentos de arquivo digitalizados ou provenientes de fontes digitais são disponibilizados aos 

utilizadores para consulta. Os utilizadores com permissões podem consultar documentos 

digitais através da pesquisa por palavras-chave, obtendo lista de resultados que obedecem à 

pesquisa efetuada, podendo depois visualizar os respetivos documentos em formato digital. 

Documentos podem ser associados a processos existentes, permitindo relacionar facilmente 

documentos entre si. 

O SIGED gere circuitos documentais de aprovação e guarda a informação das ações tomadas 

pelos utilizadores, sabendo-se em qualquer momento onde se encontram os documentos. 

O presente manual destina-se aos planos OFFICE, BUSINESS e CORPORATE, podendo existir 

capacidades descritas, que não correspondem ao plano contratualizado pela sua instituição. 

 Requisitos 
O SIGED é uma plataforma web, bastando o browser para navegar na solução. 

Requisitos para acesso ao SIGED: 

1. Ligação de internet ao servidor SIGED Cloud; 

2. Browser/Navegador de internet; 

3. Adobe Acrobat Reader para leitura de ficheiros PDF ou outra ferramenta ou plugin para 

browser destinado à leitura deste formato de ficheiros; 

4. Outros formatos como Word, Excel, Email, Imagens, etc, necessitarão dos respetivos 

programas instalados no PC do utilizador para abrir cada um dos ficheiros, bem como o 

navegador utilizado para exploração do SIGED 

 Segurança 
O SIGED é uma plataforma que oferece segurança ao arquivo digital da instituição e a todos os 

documentos digitais nele depositados, assegurando que apenas os utilizadores com permissões 

podem pesquisar e consultar a documentação e informação. O perfil do utilizador e as restrições 

de acesso atribuídas a cada documento disponibilizam ou não o documento ao utilizador. 

Todas as ações dos utilizadores são registadas no SIGED e auditáveis pelo supervisor do sistema, 

tais como logins, logouts, tentativas, novos documentos, alterações, eliminações, etc. 

 Helpdesk 
O suporte técnico de primeira linha aos utilizadores deve ser dado pela equipa de TI designada 

pela instituição. O suporte técnico da Clickdoc é efetuado por e-mail para o 

helpdesk@clickdoc.pt  

Todos os pedidos são respondidos com a maior brevidade possível pelos técnicos da Clickdoc. 

 

  

http://www.clickdoc.pt
mailto:helpdesk@clickdoc.pt


 

SIGED - Manual de utilizador - Ver. 2020 5 
By  

 

2 Login 
Para aceder ao SIGED o utilizador deve preencher no browser o endereço fornecido.  

Exemplo: http://siged  

O utilizador é transportado para a página de login, onde deverá preencher os campos de Nome 

de utilizador (e-mail) e Password. Caso não disponha estas credenciais deverá contactar o 

administrador de sistema. 

 

Se o login for correto o utilizador deverá ter acesso ao SIGED, diretamente na sua página de 

Tarefas Pendentes.  
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 Mudar password ou Sair do SIGED 
Para aceder às opções de mudança de password ou abandonar a sessão no SIGED, o utilizador 

deverá clicar no botão  no canto superior direito da janela do SIGED. 

 

Clicando no botão “Sair” a sessão do SIGED é terminada. 

O utilizador poderá mudar a sua password clicando no botão “Mudar password”. Irá preencher 

a sua password atual e inserir e confirmar a sua nova password, para que a alteração tenha 

efeito. 

 Recuperar a password 
Caso o utilizador necessite recuperar a sua password, na página principal de login pode clicar 

em “Esqueci a minha password” e será transportado para uma página de “Requisição de 

Password”, onde deverá preencher o seu endereço de Email. Receberá um email com link para 

redefinição da nova password. 
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3 Explorar o SIGED 
O SIGED dispõe de uma apresentação simples e intuitiva, que orienta o utilizador nas suas 

tarefas, disponibilizando um menu horizontal no topo do ecrã com as seguintes opções:  

 

1. Entidades – Lista de Entidades às quais estão associados os documentos; 

2. Documentos – Acesso à listagem global de documentos a que o utilizador tem acesso; 

3. Processos – Lista de processos que associam vários documentos entre si; 

4. Tarefas Pendentes – Lista de Tarefas Pendentes para tratamento, que foram remetidas 

ao utilizador; 

5. Modelos – Listagem de modelos institucionais atualizados disponíveis para download 

pelos utilizadores; 

6. Definições – Acesso à definição de ausência e gestão de tabelas auxiliares se o utilizador 

tiver o respetivo acesso; 

7. Manual (PDF) – Visualização do manual de utilizador do SIGED (necessário Adobe 

Acrobat Reader); 

  Zonas do SIGED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Menu de acesso a conteúdos  

▪ Zona de pesquisa de resultados (pesquisa simples, avançada,  botões para outras 

pesquisas pré-definidas) 

▪ Navegação entre as páginas de resultados  

▪ Listagem de resultados (metadados, documentos, anexos) 

▪ Encaminhamentos (encaminhar documento, ver estado, ver documentos do mesmo 

processo) 

▪ Ações sobre os registos (ver detalhe, editar metadados, eliminar registo) 

NOTA: devido aos diferentes perfis de acesso possíveis, os utilizadores podem ter interfaces diferentes com mais ou menos opções, de acordo com as suas permissões.  
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 Ações de exploração na listagem de resultados 
O ecrã com a listagem de resultados dispõe de várias ações de exploração disponíveis para o 

utilizador: 

1. Exportar resultados para Excel – Exporta para ficheiro Excel o resultado da pesquisa 

efetuada; 

2. Pesquisa simples – Efetua uma pesquisa em texto livre incidindo em determinados 

campos de indexação dos documentos; 

3. Pesquisa avançada – Permite pesquisa por campos específicos da indexação dos 

documentos, refinando o resultado da pesquisa; 

4. Filtros de pesquisa – Permite selecionar filtros de pesquisa guardados ou criar novos 

filtros de pesquisa; 

5. Arquivar novo documento + - Indexação e arquivo de novo documento; 

6. Listagem de resultados – Listagem dos documentos encontrados após pesquisa; 

7. Workflows em curso – Seleciona todos os documentos que estão em processo de 

aprovação e cujo circuito ainda não foi concluído; 

8. Workflows participados por ‘colaborador’ - Seleciona todos os documentos que estão 

em processo de aprovação, cujo circuito ainda não foi concluído e que foram 

participados pelo próprio utilizador; 

9. Mostrar todos – Limpa resultados pesquisados e volta a mostrar todos os resultados.  
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 Ações sobre os documentos em arquivo 
No ecrã de listagem de resultados o utilizador tem acesso ações sobre cada um dos registos dos 

documentos arquivados, desde a sua consulta, visualização do histórico de encaminhamentos 

do documento, até ao envio do documento para um destinatário para tratamento.  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Visualizar documentos 
O SIGED permite arquivar qualquer tipo de documento, de qualquer extensão. No entanto, o 

utilizador necessita de dispor no seu PC do software necessário para abrir esses documentos. 

Em situações particulares o SIGED pode disponibilizar um visualizador apenas para ficheiros PDF, 

dispensando qualquer ferramenta instalada no PC além do browser. 
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4 Pesquisa de documentos 
O SIGED disponibiliza formas de pesquisar documentos arquivados, através da Pesquisa Simples 

e Pesquisa Avançada. A pesquisa incide apenas nos metadados dos documentos a que o 

utilizador tem acesso em função das suas permissões.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 Pesquisa simples 
É possível fazer uma pesquisa em texto livre, preenchendo o campo de pesquisa simples. Os 

termos introduzidos serão pesquisados nos campos de “Nº Entrada / Saída” e “Assunto”. Esta 

pesquisa é rápida, mas não é orientada a campos específicos e pode devolver muito ruído e 

resultados indesejados. Uma pesquisa orientada deve ser efetuada utilizando a “Pesquisa 

Avançada” . 

Os termos pesquisados podem devolver resultados diferentes em termos de quantidade, 

mediante o tipo de pesquisa simples aplicado. 

4.1.1 Tipos de Pesquisa simples  
Para o exemplo “manutenção jardins” na “Pesquisa simples”: 

▪ Auto – Automatiza a pesquisa utilizando dos modos seguintes, o que mais se ajusta 

▪ Frase exata – Pesquisa a frase exata nos campos de indexação e devolverá todos os 

registos que contenham “manutenção jardins”, por esta ordem exata de palavras; 

▪ Todas as palavras – Pesquisa registos que contenham as palavras “manutenção” e 

“jardins”, mesmo que não apareçam seguidas na mesma frase; 

▪ Qualquer palavra – Pesquisa registos que contenham uma das palavras “manutenção” 

ou “jardins”. Basta uma das palavras encontrada para devolver resultados. 

  

Mostrar esconder 

ferramenta de 

pesquisa 

Acesso à pesquisa 

avançada Adicionar/Aceder a 

filtros de pesquisa 

Campo de pesquisa 

simples 

Tipos de pesquisa 

simples 

Exportação de 

resultados para Excel 

Mostrar todos os 

registos 
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 Pesquisa Avançada 
Ao aceder à pesquisa avançada o utilizador pode preencher especificamente os campos de 

indexação e classificação desejados, obtendo uma resposta mais eficaz do sistema, com 

resultados orientados à pesquisa efetuada.  

 

Os campos preenchidos utilizam o operador lógico “e” entre si. Os resultados devolvidos são 

aqueles que correspondem a todos os campos preenchidos e não apenas a alguns campos 

preenchidos. 

  

 

  

Pesquisa avançada 

Resultados da pesquisa 
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 Gravar filtros de pesquisa 
As pesquisas frequentes podem ser guardadas de forma a facilitar o acesso a documentos 

consultados frequentemente, sem necessidade de repetir periodicamente a mesma pesquisa. 

 

 

Desta forma, sempre que se aceder aos filtros guardados, poderemos selecionar o filtro 

pretendido e obter os resultados da pesquisa. 

 

Os filtros criados pelo utilizador ficam disponíveis apenas para o próprio e este pode eliminar 

os seus filtros guardados. 
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5 Tabela de Entidades 
O utilizador pode aceder à Tabela de Entidades clicando no menu “Entidades” na barra superior 

do SIGED. A Tabela de Entidades permite associar documentos arquivados que dizem respeito à 

mesma entidade. 

Utilizadores com permissões podem adicionar/alterar a lista de entidades. 

 

É possível navegar para o arquivo de uma entidade e consultar todos os documentos associados, 

através do link de documentos da Entidade. 
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6 Arquivar documentos 
Arquivar um documento no SIGED é uma ação voluntária do utilizador com permissões e 

permite que um documento digital seja identificado e arquivado com segurança. 

No ecrã principal ao clicar no botão               é apresentado ao utilizador o ecrã para inserir um 

novo documento no arquivo. 

O utilizador deverá preencher os campos e selecionar o ficheiro a arquivar. Campos com o 

símbolo * são de preenchimento obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATENÇÃO: Após o 

preenchimento dos metadados o 

utilizador deve clicar no botão 

“Inserir”. Só após esta ação o 

documento fica arquivado e 

disponível para consulta pelos 

utilizadores. 
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 A indexação 
O processo de indexação é crítico para a pesquisa e recuperação futura dos documentos. Um 

documento mal indexado é um documento perdido. É, portanto, fundamental que cada 

documento seja corretamente interpretado relativamente à sua origem, assunto, tipo de 

documento, enquadramento em processos já existentes, bem como a atribuição de acessos 

restritos a este documento. 

Podem existir alterações quanto aos campos de indexação e classificação, dependendo de 

instituição para instituição. 

Os campos de preenchimento obrigatório, identificados com um *, são os mais importantes para 

caracterizar qualquer documento e permitir facilmente a sua recuperação no futuro. Também o 

campo “Documento de acesso restrito à U.O.” para efeitos de confidencialidade. 

 

6.1.1 Preenchimento dos principais campos  

• Contador – Numeradores de entrada/saída a que o utilizador tem acesso. Os contadores 

do documento permitem construir de forma automática o número de entrada/saída 

atribuído ao documento. Utilizadores podem ter acesso a mais do que um numerador, 

a utilizar consoante as funções ou tipo de documento a indexar; 

 

• Entidade – Selecionar a entidade remetente/destinatária do documento da tabela de 

entidades; 

 

• Processo – Seleção do processo a que pertence o documento, a partir da lista de 

processos; 

 

• Entr./saída – Se o documento é uma entrada remetido por uma entidade exterior, uma 

saída de um documento para o exterior, ou interno à instituição; 

 

• Assunto – Descrição do âmbito e conteúdo do documento; 

 

• Plano de Classificação – Escolha do classificador do documento; 

 

• Data doc. – Data constante no documento; 

 

• Acesso restrito – Limitar o acesso do documento aos utilizadores das áreas de acesso 

restrito selecionadas. 

 

  

http://www.clickdoc.pt


 

SIGED - Manual de utilizador - Ver. 2020 16 
By   

 

6.1.2 Anexar ficheiro para arquivar 
O ficheiro a arquivar pode ser encontrado no PC clicando no botão  

 

 

 

Em alternativa o utilizador pode simplesmente arrastar o documento, para cima do campo 

“Ficheiro”. 

 

6.1.3 Anexar e-mails do MS Outlook 
No caso de um email proveniente da aplicação Outlook, o utilizador não pode arrastar o email 

diretamente para o campo “Ficheiro”. Deve fazer um passo intermédio, arrastando o e-mail para 

o desktop do PC, por exemplo e de seguida, arrastar o ficheiro de email para o campo “Ficheiro”. 
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 Inserir e encaminhar 
O processo de indexação, arquivo do documento e o seu encaminhamento para um circuito 

documental ou vários destinatários, podem ser feitos num só passo, através do separador 

“Encaminhar” no ecrã de inserção de um novo documento. 

 

1. Após preenchimento dos dados de indexação e antes de clicar no botão “Inserir” deverá 

selecionar-se o separador “encaminhar”.  

2. O utilizador dispõe de diversos encaminhamentos disponíveis, compostos por campos 

de destinatário (circuitos pré-definidos ou ad-hoc) que poderá selecionar da lista 

disponível, bem como caixas de comentário.  

A opção “Usar este comentário para todos”, replica o comentário da primeira caixa de 

comentários, para todos os encaminhamentos selecionados. 

3. Por fim o utilizador deverá clicar no botão “Inserir”, no fundo da página, arquivando 

assim o documento, bem como encaminhando o documento em simultâneo para os 

diversos circuitos selecionados. 

 

  

3 

1 

2 
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7 Processos 
Vários documentos podem ser associados entre si, através do campo “Processo”. Podem ser 

criados Processos e por sua vez cada Documento pode ser associado a um Processo. 

Para aceder à lista de processos, o utilizador com permissões deve clicar no separador 

“Processos” no menu horizontal do SIGED. 

Podem usar-se as funções de pesquisa simples e avançada na lista de processos para pesquisar 

um processo pelo seu nome, ou nº de processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode aceder-se aos documentos de um processo clicando no link “Documentos”, que contém 

tem indicação do número de documentos associados a esse processo.  

 

  

1 

1 

Download de ficheiro ZIP 

com todos os 

documentos do processo 

Download de ficheiro 

PDF com listagem dos 

documentos do processo 

Download de ficheiro 

Excel com listagem dos 

documentos do processo 
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 Novo processo 
Os processos podem ser criados por utilizadores com permissões no acesso “Processos” no 

menu horizontal do SIGED.  

Para criar um novo processo deve clicar-se o botão e preencher o nome do processo: 

 

O Processo está criado e podem neste momento adicionar-se documentos a este processo. 

 

7.1.1 Associar um documento a um processo 
Para se associar um documento a um processo deve aceder-se ao documento pretendido e 

preencher-se o nome de processo no campo “Processo”: 

 

 Depois de gravar o documento, este passará a estar associado ao referido Processo. 
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8 Encaminhar documentos 
A ação de encaminhamento de um documento para circuitos documentais pré-definidos (pelo 

administrador de sistema) ou outros utilizadores é voluntária. Qualquer utilizador com 

permissões pode encaminhar documentos a partir do ecrã de listagem de documentos. 

A ação de envio, respetiva data e hora, bem como comentários e as ações de todos os 

utilizadores a quem o documento foi encaminhado, são registadas e o seu histórico pode ser 

consultado através do botão “Encaminhamentos”. 

1. Para encaminhar um documento o utilizador deve clicar no botão  associado; 

 

2. O utilizador deverá escolher o circuito de aprovação ou destinatário individual (circuito 

ad-hoc) para onde o documento vai ser encaminhado. Para obter uma lista de 

sugestões, basta escrever as primeiras letras; 

 

3. O utilizador pode ainda inserir comentários iniciais dirigidos ao destinatário; 

 

4. Carregar no botão “Encaminhar” para encaminhar o documento. 

 

 Estado dos encaminhamentos 
O documento arquivado no SIGED pode encontrar-se em 3 estados distintos após o seu arquivo, 

existindo uma sinalética que permite identificar a sua situação atual face aos encaminhamentos:  

Sem encaminhamento 

 
Em curso (Documento ainda não chegou ao fim do 
circuito documental) 
 
Botão “Encaminhamentos” a vermelho  
Terminado (Documento chegou ao fim do circuito 
documental) 
 
Botão “Encaminhamentos” a preto  

1 

2 

3 

4 
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 Encaminhamentos de um documento 
É possível saber o estado de qualquer documento clicando no botão “Encaminhamentos”, que 

apresenta ao utilizador informação detalhada dos circuitos/workflows a que o documento está 

associado. 

Informa a origem e destino do documento, comentários de cada utilizador, acesso ao formulário 

com as assinaturas digitais e data e hora em que cada utilizador deu a sua tarefa como concluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Estado atual do passo do circuito. Passos em que o estado esteja a vazio, ainda não 

foram executados. 

 

2. Histórico de circulação 

 

3. Visualização do diagrama do workflow 

 

4. Ações em cada passo do workflow. Passando com o rato por 

cima do  de cada “Acção”, o utilizador pode visualizar a 

descrição de cada passo do workflow: 
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9 Tarefas pendentes 
O acesso à lista de “Tarefas pendentes” faz-se através do link no menu horizontal no topo do 

SIGED. Esta lista reflete os documentos que foram encaminhados ao utilizador e que aguardam 

que este tome uma qualquer ação sobre estes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ações nas Tarefas Pendentes 
Cada Tarefa Pendente está associada a um documento que foi dirigido ao utilizador para que 

este efetue o seu tratamento.  

Através da lista de tarefas pendentes o utilizador pode consultar o documento, ler os 

comentários de outros utilizadores sobre o documento, anexar documentos, ver o estado do 

documento face ao circuito documental, encaminhar o documento para outro utilizador ou 

circuito documental, colocar a sua assinatura digital se requerido e terminar a tarefa, 

desaparecendo esta da sua lista de tarefas pendentes. 

 

 

 

 

 

 

1. Visualizar o documento; 

2. Escrever comentários associados; 

3. Ver/adicionar anexos ao documento – adiciona mais documentos ao documento principal; 

4. Reencaminhar o documento para outro utilizador, antes de concluir a tarefa; 

5. Concluir tarefa – O documento desaparece da lista de tarefas pendentes. 

ATENÇÃO: Quando se clica no botão  o documento é dado como tratado e desaparece da 

lista de documentos pendentes. O utilizador deverá sempre em primeiro lugar verificar se 

pretende escrever comentários, reencaminhar o documento e assiná-lo antes de concluir a 

tarefa. 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Identificar Tarefas Pendentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delegar Tarefas Pendentes 
Os utilizadores podem delegar as suas tarefas pendentes noutro utilizador durante um período 

temporal (por exemplo, férias). Durante o período de delegação, o utilizador e o utilizador 

delegado, recebem ambos as “Tarefas Pendentes”. Fica registado qual o utilizador que efetuou 

a tarefa nos circuitos. 

Para delegar tarefas o utilizador deve recorrer ao submenu “Definir Ausência” sob o menu 

“Definições”,  

 

 

 

 

posteriormente deve preencher as datas de início e fim do período de ausência e qual o 

utilizador em quem vai delegar as suas tarefas: 

 

Pesquisar nas Tarefas pendentes 

Código de cor atribuído pelo 

utilizador a cada tarefa (opcional) 

Tarefas em atraso 
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 Capturar tarefa do grupo 
Quando um documento é distribuído para um grupo, todos os utilizadores do grupo recebem a 

mesma tarefa pendente. 

Se um utilizador pertencente a um grupo para onde foi distribuído um documento, quiser ser 

ele próprio o responsável pelo tratamento dessa tarefa, deve capturar a tarefa do grupo para 

si. Para tal, na lista de tarefas pendentes esse documento aparecerá com a identificação  

 

O utilizador ao clicar no ícone recebe a informação  

 

 

E a partir deste momento a “Tarefa Pendente” deixa de estar pendente para os restantes 

utilizadores do grupo e fica pendente apenas para si. 

O utilizador pode restituir novamente a tarefa ao Grupo, clicando no ícone que, entretanto, 

tomou a forma  

 

 

 

 

 Envio de alerta por email 
O SIGED alerta os utilizadores de tarefas pendentes para tratamento.  

Assim que um documento é enviado para um destinatário, esse utilizador recebe um email 

automático de alerta do SIGED, a informar que tem um documento pendente para tratamento. 

O alerta é enviado para o endereço de email configurado no perfil do utilizador. 
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Gestão do SIGED 
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10 Gestão do SIGED 
As funções de gestão do SIGED assentam nas componentes de acesso exclusivo a utilizadores 

com o perfil “Administrator”, ou utilizadores com perfil personalizado para acesso às funções 

de gestão totais ou parciais. 

As funções de gestão dividem-se nas seguintes categorias: 

• Tabelas auxiliares de gestão de documentos 

• Utilizadores 

• Circuitos documentais / Workflows 

 

 Ações do administrador 
Como em todas as tabelas SIGED, o administrador tem ao seu dispor as seguintes ações: 

 Inserir um novo registo 

 Editar um registo 

 Eliminar um registo 

 Visualizar o detalhe de um registo 

 Duplicar os dados do registo atual para os campos de um novo registo 

 

Para efeitos de pesquisa em tabelas, o administrador pode efetuar pesquisa simples e 

avançada. 

Pesquisa simples 

 Pesquisa por qualquer um dos campos de indexação 

das colunas de metainformação visíveis. 

Pesquisa avançada 

 Quando existente, para pesquisa utilizando campos específicos da tabela de dados em 

questão. 
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11 Definições de documentos 
As tabelas auxiliares de gestão de documentos do SIGED encontram-se dependentes do menu 

“Definições”. Além da definição do período de ausência para delegação de tarefas pendentes, o 

administrador tem ainda acesso às configurações associadas à gestão das listas de tipologias 

documentais, do plano de classificação e da lista de idiomas. 

 

 Definições -> Lista de tipologias documentais 
A “Lista de tipologias documentais” dependente do menu “Definições”, contém os diversos 

termos que classificam o tipo de documento arquivado. Esta tabela é utilizada no formulário de 

arquivo de novo documento e pesquisa avançada do documento. 

O utilizador com permissões de acesso a esta tabela pode adicionar, alterar e eliminar termos da tabela.  

 

11.1.1 Eliminação e alteração de uma tipologia existente 
A Eliminação ou Alteração de uma tipologia documental em uso por documentos arquivados, 

não altera de forma automática a tipologia nesses registos, pelo que a criação de cada tipologia 

deve ser criteriosamente selecionada de forma a não trazer incongruências no futuro.  
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 Definições -> Plano de Classificação 
O “Plano de Classificação”, dependente do menu “Definições” contém a lista hierárquica 

multinível, com temas e sub-temas de documentos, denominadas Classes, Sub-Classes, Grupos 

e Sub-Grupos. O utilizador com perfil de administração pode gerir os termos do Plano de 

Classificação, eliminando, alterando ou adicionando novos termos.  

O Plano de Classificação pode conter até 4 níveis. 

11.2.1 Eliminação de classes 
Se forem eliminados termos do Plano de Classificação, com o qual estavam classificados 

documentos em arquivo, estes documentos perderão igualmente o classificador. 

11.2.2 Alteração de classes 
Se for alterada uma classe existente, com o qual estão classificados documentos, estes 

assumirão o novo valor da classe. 

 

 Definições -> Lista de idiomas 
A “Lista de idiomas” dependente do menu “Documentos”, contém os diversos termos que 

classificam o idioma de documento arquivado. Esta tabela é utilizada no formulário de arquivo 

de novo documento e pesquisa avançada do documento. 

O utilizador com permissões de acesso a esta tabela pode adicionar, alterar e eliminar termos da tabela  

A edição do termo na lista de idiomas, altera é refletida em todos os registos com esse idioma 

selecionado. 
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12 Gestão de utilizadores 
A gestão e caracterização de utilizadores é efetuada através do sub-menu “Utilizadores”, 

acedido através do menu “Gerir o SIGED” apenas disponível para utilizadores de administração 

do SIGED. 

O utilizador administrador, de acesso a esta tabela de utilizadores, pode inserir novos 

utilizadores no SIGED, alterar os dados de utilizadores existentes ou eliminar definitivamente 

utilizadores. 
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 Criar / editar o perfil de utilizador 
Todos os utilizadores de acesso ao SIGED devem ser adicionados a esta tabela através do botão 

 . Devem ser preenchidos os campos que identificam e caracterizam o utilizador: 

 

 Características particulares do perfil do Utilizador 
• Login – Deve ser o endereço de e-mail do utilizador, necessário para envio de alertas sobre 

documentos pendentes para tratamento; 

 

• Nível de Acesso – Nível de acesso atribuído ao utilizador, permitindo escolher um perfil 

apenas de consulta ou de classificação, que permite arquivar documentos; 

 

• Séries de Numeração – Séries de numeração a que o utilizador tem acesso para registar 

documentos. As séries de numeração são independentes umas das outras, com numeração 

própria. Um documento só pode ser registado com uma série de numeração. As séries de 

numeração são limitadas em função de cada plano e a sua denominação deve ser solicitada 

à Clickdoc. 

 

• Docs. Restritos – O utilizador só tem acesso a documentos associados às áreas de acesso 

restrito selecionadas. O número de áreas de acesso restrito depende do plano selecionado 

e a sua denominação deve ser solicitada à Clickdoc. 
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 Definir o período de ausência de um utilizador 
O administrador de sistema pode definir um período de ausência para os utilizadores que se 

ausentem e cujos documentos recebidos se pretendam delegar noutros colaboradores. 

Durante o período de ausência, todos os documentos remetidos ao utilizador, ficam como 

pendentes para o utilizador e simultaneamente para o utilizador delegado. As tarefas concluídas 

são registadas com o nome do utilizador delegado. 

A definição do período de ausência faz-se através do separador “Ausência” na janela de 

administração do utilizador. 

 

Deve ser preenchida a data de início e fim do período de ausência, bem como selecionado o 

utilizador no qual são delegadas as suas tarefas, durante este intervalo de datas. 
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13 Circuitos Documentais / Workflows 
O SIGED oferece um motor de workflow que permite desenhar circuitos de aprovação de 

documentos complexos e distribuir tarefas assentes num documento, entre os vários 

intervenientes desse um circuito. Os circuitos documentais podem ser constituídos por 

utilizadores ou grupos de utilizadores do SIGED. 

O motor de workflow distribui documentos entre os utilizadores, de acordo com o circuito pré-

definido. 

Existem dois tipos de circuitos possíveis: “ad-hoc” para distribuição direta para um utilizador, ou 

para “circuito”, um workflow pré-definido. Podem ainda existir circuitos que são invisíveis para 

o utilizador, mas que podem ser chamados por outros circuitos. 

Os circuitos documentais do SIGED podem ser intercalados por pessoas e grupos de pessoas.  

 Gerir o circuito documental 
Para gerir os circuitos documentais, o utilizador com permissões acede ao menu “Gerir o SIGED 

-> Circuitos”.  

 

Nesta tabela o utilizador acede à lista de circuitos existentes e a partir deste ecrã pode 

criar um novo circuito, eliminar um circuito existente,  visualizar e fazer 

download do esquema do circuito. 

O link  acede à definição dos vários passos que compõem o circuito 

documental. 
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 Criar um novo circuito 

 

 

Após ser criado o circuito, devem adicionar-se as suas ações 

As ações do circuito correspondem a cada um dos passos do workflow 

  

Designação do Circuito Documental 

Circuito visível para os utilizadores, 

ou não visível, sendo apenas de 

chamada por outros circuitos 

Ao ser lançado um documento para 

este circuito gera ou não 

formulário PDF – indisponível no 

SIGED Cloud 

Visualização gráfica do circuito 

documental definido 
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 Ações de um circuito 
Cada “ação” representa um passo de distribuição do documento para um utilizador ou um grupo 

de utilizadores. Cada passo do circuito deve ser caracterizado relativamente ao destinatário do 

documento, qual a acção que o destinatário tem que efetuar, qual o prazo máximo para o 

destinatário responder à tarefa, qual o alerta por e-mail a utilizar caso o prazo seja ultrapassado 

e por fim uma descrição do passo do circuito (visível na lista de encaminhamentos do documento 

através do ícone ). 
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13.3.1 Tipos de ações de um circuito 
Existem diversas ações possíveis de associar a um passo do circuito/workflow, que permitem 

reproduzir qualquer tipo de processo. Cada uma das ações originam respostas diferentes dos 

utilizadores.

 

• Visualização – O utilizador apenas é chamado a confirmar a visualização do documento. 

Documento passa para a ação seguinte do circuito. É possível assinar digitalmente o 

formulário num passo de visualização. 

 

• Tratamento – O utilizador é chamado a dar o documento como tratado. Documento passa 

para a ação seguinte do circuito. É possível assinar digitalmente o formulário num passo de 

visualização. 

 

• Aprovação – Se utilizador aprovar o documento, passa para a ação seguinte do circuito. Se 

o utilizador rejeitar o documento, este é encaminhado para o utilizador “originador”, o 

utilizador que lançou o workflow. É possível assinar digitalmente o formulário num passo de 

visualização. 

 

• Decisão – O passo de decisão dá ao utilizador opção de aprovar ou rejeitar a tarefa e cada 

uma das opções desencadeia um circuito. 

O passo de decisão deve ser o último passo do workflow e passos restantes serão ignorados, 

uma vez que o passo de decisão chama um circuito em caso de aprovação e outro circuito 

em caso de rejeição.  

 

• Broadcast – Permite o envio do documento para vários utilizadores em simultâneo para 

efeitos de visualização. Deve ser criado um passo de broadcast igual, para cada utilizador a 

ser notificado. No passo de broadcast não é disponibilizada a assinatura digital. 

O passo consequente ao passo de Broadcast é lançado em simultâneo com os passos de 

Broadcast. Desta forma é possível enviar ao mesmo tempo passos de alerta aos utilizadores, 

enquanto o workflow segue ao mesmo tempo para um passo seguinte de tratamento. 

 

• Encaminhamento – O passo de “Encaminhamento” permite chamar um outro circuito 

existente. Se existir um passo seguinte ao passo de encaminhamento, este é chamado em 

simultâneo ao passo do encaminhamento. Com formulário de assinatura digital ativo, este 

só propaga para o circuito chamado pelo passo de encaminhamento se este for o último 

desse circuito; senão, é considerado circuito paralelo e não permite assinatura nesse mesmo 

formulário.  

 

• Programação (reservado) – Para desenvolvimento de rotinas específicas em programação 

a serem executadas nesse passo de workflow. (Indisponível no SIGED Cloud) 
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13.3.2 Passo de decisão 
No exemplo seguinte, o utilizador ao aprovar a tarefa, o SIGED envia o documento para o 

circuito “DivClick_Tratamento”. Se rejeitar o documento é enviado para o circuito 

“DivLO_Logistica”. 

É possível assinar digitalmente o formulário num passo de visualização. 

 

 

NOTA: Sendo o passo de decisão uma bifurcação para dois caminhos alternativos, não pode 

existir uma terceira alternativa. Os passos seguintes ao passo de decisão são ignorados.  

Aprova Tarefa 

Rejeita Tarefa 
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13.3.3 Distribuição para um grupo 
A distribuição de um documento para um grupo, determina que a respetiva tarefa fique 

pendente para todos os utilizadores do grupo até que um dos utilizadores termina a tarefa 

(Tratamento, aprovação, Visualização) 

 Grupos de utilizadores para workflow 
O acesso “Grupos”, dependente do menu “Documentos”, permite criar grupos de utilizadores 

e associar utilizadores a grupos. 

Os grupos são utilizados na construção de circuitos documentais. Um circuito documental 

pode dirigir documentos a utilizadores ou grupos de utilizadores. 

13.4.1 Adicionar um Grupo 

 

13.4.2 Gerir utilizadores a um Grupo 
Clicando nos “Membros do Grupo” é possível aceder à lista de utilizadores que compõem esse 

grupo. 

 

 

A partir da lista de “Membros do grupo” pode-se adicionar novos utilizadores ao grupo, alterar 

ou eliminar utilizadores.  

Cria novo Grupo de utilizadores 
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14 Glossário  
Arquivar documento – Processo de salvar ficheiro eletrónico na base de dados do SIGED, 

podendo este passar a ser pesquisado e consultado eletronicamente;  

Circuito documental / Workflow / Fluxo – Passos sequenciais de tramitação de um documento 

entre pessoas ou grupos de pessoas; 

Digitalizar documento – Transformar documento em papel em documento digital; 

Documento – Ficheiro digital de qualquer formato arquivado e indexado no SIGED; 

Editar registo – Alteração dos metadados de um documento, se o utilizador tiver permissões 

para o fazer. A ação fica registada no log do SIGED; 

Eliminar Registo – Apaga o registo da base de dados definitivamente, se o utilizador tiver 

permissões para o fazer. A ação fica registada no log do SIGED; 

Encaminhar documento – Processo de enviar um documento para um utilizador específico 

(circuito ad-hoc) ou para um circuito de aprovação documental; 

Grupo – Conjunto de pessoas que partilham um mesmo passo de tramitação num circuito 

documental. A finalização da tarefa por um dos membros do grupo termina-a também para os 

restantes; 

Indexação e Classificação – Atribuição de metadados que identificam cada documento através 

de palavras chave, que permitem mais tarde recuperar o documento através da pesquisa; 

Metadados – Palavras chave que identificam o documento e pelas quais se pode recuperar um 

documento arquivado; 

Perfil do utilizador – Caracterização de cada um dos utilizadores que acede ao SIGED, quanto à 

sua identificação e permissões de acesso;  

Pesquisar documento – Inserindo palavras chave na pesquisa simples ou avançada, o SIGED 

procura-as na base de dados e devolve ao utilizador os documentos associados a esses 

metadados; 

Processo – Forma de associação de vários documentos entre si; 

Repositório – Unidade de arquivo lógico, constituído por indexação e classificação própria. O 

SIGED pode dispor de repositórios independentes entre si, de forma a arquivar espécies 

documentais distintas e de acesso distinto pelos utilizadores; 
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