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Este documento contém a informação do Boletim Informativo de determinado dia. O formato do 

ficheiro XML corresponde à serialização de uma lista de objetos do tipo Array: 

<ArrayOfGenBI2_Seccao> 

DadosBI 

Nome Descrição 

ID Identificador do registo do Boletim Informativo 

Titulo  Título do Boletim Informativo 

nOrdem Nº sequência na ordenação 

Publicar Indica se é ou para publicar (True/False) 

ConteudoAutomatico Indica se tem ou não conteúdo automático (True/False) 

ConteudoPorGp Indica se o conteúdo está ou não associado a um Grupo Parlamentar 

(True/False) 

nDiasConteudoAuto Indica o número de dias que o conteúdo fica ativo 

Conteudos <Conteudos> 

IncluirEmRSSFeed Indica se é para incluir em RSS Feed (True/False) 

IncluirEmWSExterno Indica se é para incluir em WSExterno (True/False) 

incluirEmVistaCalendario Indica se é para incluir em vista de calendário (True/False) 
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Conteudos 

Nome Descrição 

ID Identificador do conteúdo 

ID_Seccao Identificador de secção 

ID_Tema Identificador do tema 

Data_Criacao Data e hora da criação do conteúdo 

Data_Modificacao Data e hora de alteração do conteúdo 

Entidade_Modificacao Entidade que efetuou a alteração  

Data_Inicio_Publicacao Data e hora de início da publicação 

Data_Fim_Publicacao Data e hora de fim da publicação 

Publicar Indica se o conteúdo será ou não publicado (True/False) 

Validado Indica se o conteúdo foi ou não validado (True/False) 

nOrdem Indica o nº de sequência do conteúdo 

Data_Inicio Data e hora de início do evento descrito no conteúdo 

Data_Fim Data e hora de fim do evento descrito no conteúdo 

Titulo Título do conteúdo 

Subtitulo Subtítulo do conteúdo 
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Texto Texto associado  

ID_GP Identificador do Grupo Parlamentar 

Data_PrimeiraPublicacao Data e hora da primeira publicação do conteúdo 

Data_UltimaPublicacao Data e hora da última publicação do conteúdo 

CriadoPor_ID_Entidade Identificador da entidade que criou o conteúdo 

IncluirEmCalendario Indica se é ou não para incluir no calendário (True/False) 

MarcadoParaFinalPlenario Indica se o evento está ou não marcado para o final do plenário 

(True/False) 

Conteudo_Externo Indica se o conteúdo é externo (True/False) 

Conteudo_Interno Indica se o conteúdo é interno (True/False) 

 


