PCMLEX - BASE DE DADOS CENTRAL DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA DO SISTEMA INFOJUR
Maria Guiomar Cruz

A PCMLEX constitui a Base de Dados Central de Informação
Legislativa do INFOJUR que e um sistema integrado e cooperativo de tratamento da infonnação jurídica o qual procura aproveitar
as sinergias positivas entre os vários serviços, através dacons
tituição de bases sectoriais.

1 . Enquadramento orgânico do serviço responsável pela
PCMLEX
Divisão de Documentação (DDSGPCM) da Direcção dos SeE
viços de Informação, Documentação e Relações PÚblicas

da Secretaria-G eral da Presidência do Conselho de Ministros
Criação: 4 de Novembro de 1976
Arranque: Março de 1977
Funções: apoio informativo
prioritariame nte, todos os gabinetes minis
teriais do Centro do Governo
. secundariame nte, todos os organismos e ser
viços dependentes da Presidência do Conselho de Ministros

2. Antecedentes
. 1977 - início da produção do ficheiro de legislação
da DDSGPCM com especial incidência nos diplomas
de maior relevância publicados na I Série
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1980 - tratamento sistemático da I Série
1980 - início da produção do ficheiro de documentos
publicados na II Série, segundo o perfil dos
utilizadores
3 . Motivações
. Insuficiência das estruturas da Administração Públi
ca
Pluridiscipli naridade de interesses dos seus utilizadores prioritários
Necessidade de resposta rigorosa e atempada
.. Impossibilida de de gestão manual de cerca de 60.000
documentos no fim da década de 80
4. Destinatários
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S. Dificuldades
5.1 -no inicio ~o carregamento
. volume de dados a carregar
. necessidade de reformulação dos dados e descritores,
o que obrigou a urna paragem para validação
• deficiências de telecomunicações ( presentemente

a

PCMLEX só as sente em função das dificuldades de ins
talação de linhas por parte dos interlocutores )

5.2 - constantes
. de linguagem

*

insuficiência do EUROVOC

. escassez de juristas vocacionados para o tratamento
da informação juridica
. de recursos humanos
. de falta de normalização dos actos publicados no DR
( com especial relevância para a II Série )

6. AtribuiçÕes da PCMLEX
1. Definição das normas relativas à constituição de
Thesauri, sem prejuizo da observância das especialidades sectoriais
2. Inscrição, na base, das ligações juridicas (
mente das partes 7, 8 e 9 )

designad~

em articulação

com os produtores sectoriais
3. Gestão de instrumentos de trabalho comuns as bases que
integram o Sistema INFOJUR:
código de entidades emitentes
- identificadores
- outros
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7. Caracterização da Base
- Inicio do carregamento da PCMLEX
. Outubro de 1989
- Sistema: INFOJUR
- Produtor: DDSGPCM
- Consultor: CETAL ( Centro de Estudos Técnicos e
Apoio Legislativo da PCM

de

- Hospedeiro: Instituto de Informática
- Suporte informático: UNIDAS 1100
- Fonte: Diário da República
- Âmbito
. I Série: 1980 ..... .

fazendo a ligação sempre
que possivel com documen
tos anteriores )

. II Série: 1980 .....
até 1990 de acordo com o perfil dos utiliza
dores
. a partir de 1991:
. sempre que a PCM seja a única entidade
emitente
. sempre que haja 3 ou mais de 3 entidades emitentes, ainda que a PCM não intervenha
NOTA: o tratamento da Jurisprudência é assegurado pelo Ministério da Justiça e constitui a Base de Dados de Jurisprudê~
cia sediada na Direcção-Geral dos Serviços de Informática
do Ministério da Justiça
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- Número de referências: +

70.000 ( introduzidos mais
de 40.000)

- Frequência de actualização : diária
-Volume de actualização : ! 7.000/ano
cerca de 10.000 termos
- Thesaurus: linguagem própria
entr~ descritores e identificado res
NOTA: Sempre que possível e utilizado o
thesaurus EUROVOC
- Possibilidade s de pesquisa
tipo e data do documento ( com rigor na I Série e com
fortes restrições na II Série devido a falta de norma
lização )
. numero do documento ( válido apenas para a I Série de
vido a falta de normalização na II Série
. assunto
. entidade emitente ( com fortes restrições na II Série
devido à falta de normalização
. qualquer termo significativo constante do resumo(elaborado pela DDSGPCM )
NOTA: A DDSGPCM utiliza o campo destinado ao resumo p~
ra inserção de notas que considera necessárias,
corno por exemplo as relativas a imprecisões re
levantes no corpo do documento;
- Subprodutos
Ficheiro de informação legislativa
Relatórios
. Listagens do thesaurus ( simples, estruturada,p errnutada, com ou sem numero de documentos ligados, com
tradução em 6 línguas )
- Formas de acesso: linha dedicada ou comutada suportada em TELEPAC
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8. Perspectiv as de desenvolvi mento
. a curto prazo:

*

Conclusão em meados do corrente ano do carregame nto
da base desde 1980 ( incluindo as remissões necessárias )

* Recuperaçã o sistemátic a dos anos anteriores a 1980

*

Implement ação das bases sectoriais que visarão:
. Cobertura da II Série
. Aprofundam ento do tratamento da I Série

*

Implement ação de bases especiais ( circulares ,despachos, etc) de que são já exemplos a REGTRAB - B~
se de Dados Especial de Regulamen tação de Trabalho)
e a DGCP-DOUT - Base de Dados Especial d~s Circula
res da Direcção-G eral da Contabilid ade PÚblica

a médio prazo:
Tudo dependerá da decisão política. Pode no entan
to destacar-s e as seguintes preocupaçõ es:

*
*

Necessidad e de carregame nto em texto integral
Acesso a bases de dados internacio nais ( em desenvolvimento pelo Serviço Hospedeiro )
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