
 
Certificação Digital 

- Será Que é Para Valer? 
 

29 | abril | 2015 
Auditório   

Escola  Profissional Gustave Eiffel 

Apoio Institucional                                                                                        Patrocinadores Globais                                                     



- Um desafio -  

O fim dos arquivos físicos 



O fim dos arquivos físicos 

Aviso: Estamos no plano das ideias, de um desafio, tal como indica o título... 
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A promessa da desmaterialização 
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O fim dos arquivos físicos 

A promessa da desmaterialização 
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A promessa da desmaterialização 
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O fim dos arquivos físicos 

Focando a questão... 
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Arquivo constituído por documentos correspondentes a 

processos já concluídos, mas ainda suscetíveis de serem 

reabertos. Corresponde a uma fase semi-ativa, durante a 

qual os documentos são ocasionalmente utilizados pela 

entidade produtora, para fins administrativos, fiscais ou 

legais. Local destinado à conservação e comunicação de 

documentos para consulta esporádica pela entidade 

produtora. 

Fonte: IST 

Arquivo intermédio 



O fim dos arquivos físicos 

O cenário típico para arquivo intermédio de forma eficiente... 
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Classificação 

documental 

Uso digital ocasional para consulta 

(possibilidade de utilização de assinaturas digitais, 

selos temporais, LTV) 

 

Uso físico para fins probatórios (fiscais, legais, etc.) 

Digitalização Arquivo físico 
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Classificação 

documental 

Uso digital ocasional para consulta 

(possibilidade de utilização de assinaturas digitais, 

selos temporais, LTV) 

 

Uso físico para fins probatórios (fiscais, legais, etc.) 

Digitalização Arquivo físico 

Porquê arquivo físico? 



O fim dos arquivos físicos 
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Porquê arquivo físico? 

Alguns dados... 

86% da área útil dos imóveis arrendados pelas 

Secretarias Gerais dos ministérios está ocupada com 

arquivo. 

 

27% dos depósitos identificados tem risco de 

infiltração/inundação 

 

Fonte: http://tic.gov.pt 
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O cenário típico para arquivo intermédio de forma eficiente... 
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Classificação 

documental 

Uso digital ocasional para consulta 

(possibilidade de utilização de assinaturas digitais, 

selos temporais, LTV) 

 

Uso físico para fins probatórios (fiscais, legais, etc.) 

Digitalização Arquivo físico 

Porquê arquivo físico? 



O fim dos arquivos físicos 

A questão não é nova... 
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(...) 



O fim dos arquivos físicos 

O cenário típico para arquivo intermédio de forma eficiente... 
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Classificação 

documental 

Uso digital ocasional para consulta 

(possibilidade de utilização de assinaturas digitais, 

selos temporais, LTV) 

 

Uso físico para fins probatórios (fiscais, legais, etc.) 

Digitalização Arquivo físico 

Algo diferente...  

Classificação 

documental 

Uso digital ocasional para consulta 

 

Obrigatoriedade de assinatura digital da entidade certificadora 

Obrigatoriedade de selos temporais e LTV 

 

Uso digital para fins probatórios (fiscais, legais, etc.) 

Digitalização 
Certificação da 

digitalização 

Destruição de 

arquivo físico Que vantagens? 

(algumas alcançam-se através da M15 

do Plano de Racionalização das TIC 

para a AP) 

 

- optimização do espaço 

- segurança da informação 

- preservação da informação 

- ambientais 
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O fim dos arquivos físicos 

Os desafios... 

(...) 
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documental 

Uso digital ocasional para consulta 

(possibilidade de utilização de assinaturas digitais, 

selos temporais, LTV) 
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Algo diferente...  

Classificação 

documental 

Uso digital ocasional para consulta 
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arquivo físico 
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O fim dos arquivos físicos 

Os desafios 

Governance Papel do Estado? 

Processos e procedimentos Benchmark internacional 

Muito caminho a 

percorrer... 

Quem executa? 

Quem tutela? 

Quem supervisiona? 

Quem audita? 

Industrial e 

abrangente? 

 

Apenas para casos 

concretos? 

Apenas de 

certificação? 

 

Arquivo? 

O que estão outros a 

fazer? 



O fim dos arquivos físicos 

Objetivos da apresentação 

21 
 

Discutir a eterna 
promessa da 

desmaterialização 
e o seu 

verdadeiro 
alcance 

Lançar o debate 
sobre a 

possibilidade de 
eliminação do 
arquivo físico 

Discutir novos 
serviços num 
mundo mais 

digital 



O fim dos arquivos físicos 

É uma possibilidade? 
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