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Introdução 

Este trabalho constitui o primeiro produto do Grupo de Informação Documental da APDSI, que 

pretende colocar na agenda dos decisores da Administração Pública e da generalidade das 

empresas portuguesas a importância da gestão dos recursos documentais na atual sociedade da 

informação e do conhecimento. 

Pretende-se chamar à atenção para a importância da gestão da informação, enquanto “quarto 

recurso”, para além das pessoas, dos dinheiros e do património físico. A desvalorização a que os 

arquivos foram sujeitos no mundo dos átomos do passado contrasta com a importância que os 

recursos informacionais passaram a ter na sociedade da informação, em que hoje são muitos os 

negócios que apenas são possíveis num contexto digital, permitindo uma aceleração de 

processos e um aumento de produtividade inimagináveis há poucos anos. 

A informação não estruturada tem crescido exponencialmente em todas as organizações e na 

sociedade, em geral, encontrando-se distribuída pelos mais diversos sítios fruto da utilização 

intensiva da “cloud”. Constitui-se atualmente como um recurso estratégico, potencializado pelas 

técnicas de “analytics” que permitem explorar os conteúdos com vista a conhecer melhor os 

clientes e os concorrentes sendo um auxiliar da gestão para obter vantagens competitivas. 

A necessidade de encontrar um referencial para a informação não estruturada levou a 

Association for Information and Image Management (AIMM) a identificar, em 2005, o conceito 

de Gestão de Conteúdos Organizacionais (ECM) que evoluiu da visão tecnológica para o 

conjunto de estratégias, métodos e ferramentas utilizadas para capturar, gerir, armazenar, 

preservar e distribuir conteúdos e documentos relacionados com os processos organizacionais 

(2010). Este conceito abrange o ciclo de gestão da informação recebida e produzida no espaço 

de cada corporação, esteja a mesma na forma de um documento em papel, em arquivo 

eletrónico, numa sequência de relatórios para impressão, ou até mesmo uma mensagem de 

correio eletrónico. 

Os processos organizacionais estão na origem da produção da informação, pelo que é essencial 

considerar estes de forma abrangente, através do correspondente ciclo de vida (BPM) 

reconhecido nas fases de desenho, modelação, execução, monitoria e otimização. 

ECM e BPM tornaram-se palavras-chave de uma nova terminologia, influenciada por práticas 

de gestão avançada, onde a visão transversal dos processos que criam valor se materializa nas 

atividades envolvidas. Os documentos constituem uma representação circunstancial dos factos 

ocorridos sendo o garante do respetivo valor probatório e são cada vez mais o resultado de uma 

coreografia de dados cada vez mais dinâmicos e distribuídos na rede. 

A memória das organizações, espelhada nos documentos de arquivo, é pois um valor essencial 

pois sem ela não é possível compreender os factos do passado recente para ser capaz de decidir 

o futuro. 

A desmaterialização e a modernização administrativa constituem um lugar-comum quando se 

abordam as organizações do ponto de vista tecnológico quando se acredita que os modernos 

ambientes digitais podem ser a solução para todas as ineficiências. Infelizmente, esta 

dependência das tecnologias de informação tem mostrado que os investimentos realizados nem 

sempre correspondem a ganhos de produtividade pois sem o envolvimento das pessoas 

dificilmente se consegue fazer melhor. 

A desmaterialização dos processos cria novos desafios que vão muito para além de uma 

abordagem baseada no papel enquanto suporte da “fé pública”. A autenticidade e a integridade 

estão cada vez mais a passar dos documentos físicos para os objetos que os integram no mundo 

digital. O tempo e o espaço em que ocorreram os factos geradores de documentos tornam-se 

cada vez mais indissociáveis dos objetos documentais e o time stamping e a georreferência 
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começam a fazer parte integrante dos vários objetos documentais e a garantir o contexto em que 

os factos ocorreram. 

O mercado tem abordado o tema da gestão documental de formas muito diversas, desde as 

simples aplicações para registo da correspondência às soluções verticais que processam 

documentos como o caso da receção e conferência de faturação. A captura e arquivo de 

documentos é outro exemplo referido como gestão documental não existindo um consenso na 

indústria.  

Alguns fornecedores de soluções são forçados a silenciar recomendações e boas práticas 

internacionais, para se adaptar e corresponder ao que é exigido nos requisitos dos clientes, 

tornando por vezes difícil o diálogo entre todas as partes envolvidas. 

Perante estas constatações o grupo de trabalho de Informação Documental da APDSI propôs à 

Direção que o ano de 2014 fosse dedicado a sensibilizar os gestores, a indústria e os utilizadores 

para o tema da Gestão Documental, para a importância que a mesma tem nas organizações e 

pela necessidade de se adotarem boas práticas internacionais. Uma das atividades previstas foi a 

elaboração deste texto onde se pretende apresentar uma síntese das grandes questões 

relacionadas com a Gestão Documental, para que sirva de apoio a quem necessite de abordar o 

tema. 

A governança da informação depende muito da simplificação introduzida no armazenamento, 

segurança de acesso, controle de versões, forma de encaminhamento e políticas de retenção 

tendo sempre em vista melhorar a eficiência, o controlo de acesso e os custos de arquivo. Estes 

são alguns dos requisitos essenciais ao abordar a captura, criação e acesso aos documentos com 

particular relevo na fase de seleção e eliminação e na decisão da custódia definitiva. 

Os atuais ambientes digitais vieram aumentar as exigências de armazenamento, antes restritas 

ao suporte em papel, e por isso mesmo maiores serão os futuros custos de preservação pelo que 

a gestão documental tomou uma outra notoriedade. 

A interoperabilidade, nas suas diferentes vertentes, é a única forma de manter a informação 

comunicável ao longo do tempo sem dependência das tecnologias de cada momento. Urge por 

isso adotar também aqui normas e formatos de código aberto que garantam que os conteúdos e 

respetivos metadados não se perdem ao longo to tempo. A interoperabilidade não pode ser vista 

apenas como uma forma de remediar os erros do funcionamento em silos no passado, mas como 

uma nova forma de construir os sistemas colaborativos para o futuro. As organizações e os 

sistemas estão cada vez mais a deixar de ser ilhas isoladas, pois estão progressivamente a abrir-

se ao exterior e a funcionar em rede para objetivos partilhados e centrados nos clientes e nos 

cidadãos. 

Todas estas preocupações têm vindo a ser destacadas pelos profissionais de arquivo e as 

instituições normalizadoras que num esforço assinalável transmitem à sociedade civil um 

grande conjunto de inquietações neste domínio. Várias iniciativas devem ser assinaladas, em 

particular a Macro Estrutura Funcional da Administração Central do Estado (MEF/ACE), 

modelo semântico integrador dos Planos de Classificação da Administração Pública Central e 

Local. 

Ao nível da Comunidade Europeia têm ocorrido várias iniciativas destinadas a disponibilizar 

um modelo de requisitos único para os sistemas de gestão de documentos de arquivo 

(MoReq2010), de forma semelhante ao que já acontece na Administração Norte Americana 

(DoD5015.2). Também no domínio da Preservação Digital existem alguns projetos apoiados 

pela Comunidade que certamente irão trazer novas propostas nesta matéria tão sensível. 
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Tudo o que aqui refletimos levou a APDSI, através do Grupo de Informação Documental, a 

apresentar o presente trabalho composto por três capítulos principais dedicados à Gestão 

Documental, Gestão por Processos de Negócio e Preservação Digital complementados por 

um resumo das principais Normas e Referências, um Glossário e uma Bibliografia de apoio. 

Em anexo incluímos, ainda, uma recolha de legislação sobre Gestão Documental e uma grelha 

de avaliação para auditoria e certificação de repositórios confiáveis.  

 

Luis Vidigal 

Membro da Direção da APDSI. 
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Sumário executivo 

A Gestão Documental aqui abordada centra-se na questão essencial de compreender se a gestão 

de informação não estruturada, em termos globais, pode ser considerada como determinante 

para o bom desempenho de qualquer organização e o reflexo direto da sua governação. 

Um breve enquadramento organizacional deste tema ajudará assim aperceber as razões que 

levam as organizações a implementar soluções de Gestão Documental. Será mesmo necessário 

ou é apenas uma outra tecnologia? 

À luz dos conceitos básicos que estão inerentes às boas práticas poderemos encontrar a 

justificação conceptual que leva a acreditar serem essenciais para uma efetiva governança da 

informação. 

Mas é também o edifício legal que nos obriga a compreender como o ciclo de vida dos 

documentos é tão importante enquanto prova legal ou administrativa da realização de uma 

qualquer atividade. 

Por estes motivos é feita uma breve descrição do contexto português em que são analisadas 

questões como aquisição de ferramentas desadequadas por parte das organizações, projetos de 

implementação focados apenas nas ferramentas, falta de envolvimento dos gestores nas 

implementações, a problemática da legislação portuguesa para esta área com as suas diversas 

lacunas e a falta de recursos humanos habilitados para executar as tarefas inerentes à 

implementação destes sistemas. Aqui se introduz uma referência às Condicionantes da 

legislação portuguesa que remete para um anexo com o levantamento da legislação publicada 

desde 1980. 

Nesta perspetiva, acreditando na importância que reveste para as organizações e para a 

sociedade em geral a gestão de informação não estruturada, é sugerido um modelo de 

concretização onde se pretende reunir algumas das boas práticas a ter em conta antes, durante e 

depois da implementação de qualquer solução de Gestão Documental. 
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1.1. Enquadramento organizacional 

A gestão de informação não estruturada tem vindo a ser considerada como determinante para o 

bom desempenho de qualquer organização, sendo o reflexo direto da sua governação. 

Estão envolvidos volumes de informação cada vez maiores, o que potencia a sua eventual perda 

e aumenta a dificuldade em aceder rapidamente e com êxito à que se considera mais pertinente. 

Tais fatores deveriam levar a considerar a Gestão Documental como uma prioridade para os 

gestores das organizações, cujas decisões são baseadas em grande parte na qualidade e 

transparência da informação disponível. No entanto, a maioria das vezes, esta importância só é 

reconhecida quando a organização enfrenta problemas levantados pela ausência de controlo da 

produção e tramitação dos documentos, ou seja pela dificuldade no acesso permanente à 

informação. 

A tendência da desmaterialização indiscriminada de documentos e processos, que se verifica 

atualmente, agrava a situação na ausência de uma definição consistente da política de seleção e 

arquivo e pela falta de recursos humanos com formação adequada, uma vez que não são 

salvaguardados os próprios imperativos legais associados a essa documentação. 

Para ultrapassar estas questões, muitas organizações decidem adquirir sistemas ditos de “Gestão 

Documental”, mas o desconhecimento e o facilitismo levam a que muitas destas aquisições se 

tratem apenas disso, de uma aquisição. Não são tidos em consideração os requisitos 

recomendados pelas normas, não são elaborados os instrumentos arquivísticos necessários, nem 

são efetuadas as análises adequadas aos processos de trabalho para que a solução seja 

implementada de forma adequada aos procedimentos das organizações. 

Em vez de uma solução pode-se estar na presença de um outro problema que só estará resolvido 

quando os gestores reconheçam a importância da Gestão Documental nas suas organizações, 

assumam um papel central na sua implementação considerando todos os ângulos de um projeto 

desta natureza e dotem os seus recursos humanos das competências necessárias para que sejam 

executados com sucesso. 

Ao insistirmos nestas responsabilidades queremos destacar a importância para a sociedade em 

geral – indivíduos, administração pública e empresas privadas, do valor que reveste uma maior 

atenção aos arquivos, o repositório dos atos administrativos que hoje em dia são mais sensíveis 

nos Estados de direito democrático por força do vasto conjunto de direitos e garantias em 

benefício do cidadão. 

Só que para exercer esse direito, no qual se incluem o direito à informação sobre o andamento 

dos processos administrativos, o direito à notificação dos atos administrativos, o direito à 

fundamentação expressa dos atos que afetem direitos ou interesses legalmente protegidos e o 

recurso contencioso é imprescindível que ao longo da formulação dos atos administrativos 

sejam produzidos e comunicados estes documentos de arquivo.  
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1.2. Objetivos da Gestão Documental 

Qual é afinal o objetivo da Gestão Documental e que documentos se pretendem gerir? 

A Gestão Documental tem por objetivo, antes de mais, a gestão de todo o ciclo de vida dos 

documentos que são recebidos ou produzidos e espelham as atividades realizadas. Não se deve 

reduzir este ciclo apenas à sua fase ativa ou à sua fase inativa pois deve-se contemplar todos os 

momentos e passos de tramitação, desde a sua génese até ao fim do ciclo de vida. Deve assim 

abranger todos os procedimentos e operações referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivo de forma a garantir que nenhuma informação é perdida. 

Ainda considerando o fluxo de produção e tramitação dos documentos é também objeto da 

Gestão Documental a garantia da eficiência e qualidade, bem como da sua recuperação em 

tempo oportuno. Não basta otimizar o fluxo de tratamento, é fundamental assegurar que a 

recuperação é sempre feita da forma mais imediata e intuitiva possível tendo, neste ponto, os 

sistemas de informação um papel imprescindível. 

No que diz respeito ao fim do ciclo de vida do documento, cabe-lhe assegurar que é feita a 

correta avaliação e seleção da documentação, uma vez que não sendo possível conservar a 

totalidade da informação é dever do responsável pela gestão documental assegurar que é 

preservada a memória da organização, bem como toda a documentação com valor 

administrativo a longo prazo. 

Este é um aspeto fundamental pois os custos de custódia podem tornar-se incomportáveis se não 

for sendo eliminada a documentação, quando a mesma atinge o prazo legal de conservação. 

Num ambiente digital esta situação é ainda mais sensível pois estão envolvidos mecanismos 

tecnológicos que obrigam a cuidados especiais decorrentes da sua obsolescência.  

Poderá parecer à primeira vista que estas questões são evidentes mas os profissionais de arquivo 

desenvolveram ao longo dos anos as ferramentas apropriadas, como sejam os Planos de 

Classificação e as Tabelas de Seleção, pelo que importa salvaguardar os princípios que devem 

estar inerentes ao que é entendido por Gestão Documental. 
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1.3. Conceitos 

Para melhor perceber algumas das questões que serão colocadas ao longo deste capítulo 

importa, em primeiro lugar, elencar conceitos base que são essenciais para compreender o 

âmbito e abrangência desta área do conhecimento. A Norma Portuguesa NP 4438:2005 transpôs 

para Portugal os princípios expressos na norma ISO 15489, que contem os pressupostos 

essenciais considerados internacionalmente como boas práticas da gestão documental. Iremos 

por isso recorrer a estes textos para apresentar os princípios gerais em que aquelas assentam. 

Desde logo devemos enquadrar a noção principal que está na base da Gestão Documental, isto 

é, o conceito de documento. Entende-se como tal qualquer documento produzido, recebido e 

mantido a título probatório e informativo por uma organização ou pessoa, no cumprimento das 

suas obrigações legais ou na condução das suas atividades
1
. Um conceito similar é definido pelo 

Conselho Internacional de Arquivos (CIA) que o define como sendo informação de qualquer 

tipo, registada em qualquer suporte, produzida ou recebida e conservada por uma instituição ou 

pessoa no exercício das suas competências, ou atividades. 

Para que seja considerado como documento este deve possuir dois atributos essenciais - ser 

autêntico e fidedigno.  

A autenticidade verifica-se quando pode provar ser aquilo que pretende, ter sido produzido ou 

enviado pelo alegado produtor ou remetente, e ter sido produzido ou enviado no alegado 

momento de produção ou envio. A fidedignidade garante que o conteúdo é digno de crédito 

enquanto representação completa e fiel das transações, atividades ou factos que atesta, podendo 

dele depender subsequentes transações ou atividades.  

Saliente-se ainda a importância da manutenção da integridade que se refere à imposição de 

permanecer completo e inalterado e da acessibilidade que permita ser localizado, recuperado, 

apresentado e interpretado.  

As características essenciais de um documento, exigidas na Norma Portuguesa acima referida – 

Fidedignidade, Integridade, Conformidade, Inteligibilidade e Sistematização estão, por outro 

lado, em consonância com a lei portuguesa expressa através do Código Civil, tanto quanto à 

função das provas (art.º 341) - a demonstração da realidade dos factos, como para a noção de 

prova documental (art.º 362) - a que resulta de documento. Saliente-se aqui a definição de 

documento entendido como «qualquer objeto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir 

ou representar uma pessoa, coisa ou facto». 

A força probatória destacada pelo legislador no art.º 371 vem definir como documentos 

autênticos os que fazem prova plena dos factos que referem como praticados pela autoridade ou 

oficial público respetivo, assim como dos factos que neles são atestados com base nas perceções 

da entidade que o comprova. 

Cada documento atravessa um ciclo de vida específico. Este ciclo de vida faz parte dos 

fundamentos nos quais assenta, enquanto disciplina, a arquivística contemporânea, sendo que 

alguns especialistas o subdividem a vida do documento de arquivo em três períodos: ativo, 

semi-ativo e a inativo
2.
 Estes períodos são caracterizados pela frequência da sua utilização e 

pelo tipo de utilização que deles é feita. Refiram-se ainda outros especialistas que propõem uma 

abordagem diferente, denominada de continuum documental
3
, mas que não é essencial para a 

                                                      

1 NP 4438-1. 2005, Informação e documentação - Gestão de documentos de arquivo: parte 1: princípios directores. 

Lisboa: Instituto Português da Qualidade. p. 9. 
2 ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTOURE, Carol – Os fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa: Publicações 

Dom Quixote, 1998. ISBN 978-972-201428-1. 
3 UPWARD, Frank. Structuring the Records Continuum, Part One: Post-custodial Principles and Properties. Archives 

and Manuscripts Vol. 24 (November 1996). p. 268-285. ; UPWARD, Frank. Structuring the Records Continuum, Part 
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compreensão do que pretendemos apresentar.  

Deve também ser considerado o conceito de documento composto, constituído por conjunto(s) 

de documentos simples, frequentemente aplicado às unidades que correspondem à totalidade ou 

a parte de um mesmo procedimento, trâmite ou processamento administrativo ou judicial - 

coleções, dossiers, ficheiros, processos, registos-, que abrange também os conjuntos mais 

amplos em que estas se articulam4. 

Os documentos são agregados em processos que podem ser definidos como o conjunto de 

documentos referentes a qualquer ação administrativa ou judicial, sujeita a tramitação própria. 

Podem ser considerados também como parte de um macroprocesso, no caso de procedimentos 

administrativos ou judiciais complexos, e/ou articular-se em subprocessos, correspondentes a 

fases com circuitos de decisão e/ou tipologias documentais próprias5.  

O conjunto de documentos e processos documentais constituem no seu todo o que se denomina 

por arquivo. O arquivo é um conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, 

forma e suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou coletiva, 

ou por organismo público ou privado, no exercício da sua atividade e conservados a título de 

prova ou informação. É a mais ampla unidade arquivística. A cada proveniência corresponde 

um arquivo6. Pode também ser definido como a instituição ou serviço responsável pela 

aquisição, conservação, organização e comunicação dos documentos de arquivo. 

Partindo do conceito de documento, processo e arquivo, a Gestão Documental deve entender-se 

como sendo o campo da gestão responsável por um controlo eficiente e sistemático da 

produção, receção, manutenção, utilização e destino dos documentos de arquivo, incluindo os 

processos para constituir e manter prova e informação sobre atividades e transações7. 

Esta gestão responsável implica “todos os colaboradores da organização, incluindo os 

arquivistas e outros profissionais de informação, chefias, administradores de sistemas e todos os 

que produzem documentos como parte do seu trabalho devendo ser refletidas nas definições de 

competências de cada unidade funcional ou posto de trabalho”. Sendo esquecida muitas vezes é 

no entanto uma responsabilidade que não pode ser alienada, sem o risco se perder um ativo 

fundamental para a governação da informação. 

Um bom exemplo de tal preocupação está expresso na Lei Sarbanes-Oxley, dos Estado Unidos, 

destinada a reforçar a responsabilização e a transparência das instituições, integrando as 

aplicações de gestão financeira com a gestão documental de forma a ser possível fornecer 

quaisquer informações adicionais de forma rápida, assegurando o registo de evidências. 

Na sua origem esteve a consciência da situação que então se vivia perante os escândalos 

financeiros em grandes empresas, que abalaram os centros de negócio norte-americanos e 

lançaram o pânico nos mercados de ações devido à queda da confiança. Só o clamor público e a 

consciência cívica tornaram possível estabelecer medidas corretivas, através desta lei de reforma 

da gestão das empresas. 

De entre os vários capítulos destacamos a Parte VIII – Sec. 802, relativa à alteração de 

                                                                                                                                                            

Two: Structuration Theory and Recordkeeping. Archives and Manucscripts, Vol 25 (1) 1997. 
4 NP 4041. 2005. Informação e documentação – Terminologia arquivística: conceitos básicos. Monte da Caparica: 

Instituto Português da Qualidade. 
5 PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade - Norma portuguesa NP 4041 (2005): informação e documentação: 

terminologia arquivística: conceitos básicos. Lisboa: IPQ, 2005. 29 p. 
6 NP 4041.2005, Informação e documentação - Terminologia arquivística: conceitos básicos. Monte da Caparica: 

Instituto Português da Qualidade. p. 5. 
7 NP 4438-1. 2005, Informação e documentação - Gestão de documentos de arquivo: parte 1: princípios directores. 

Lisboa: Instituto Português da Qualidade. p. 10. 
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documentos de arquivo, onde de diz explicitamente: «Quem, de forma consciente, altere, 

destrua, oculte ou falsifique documentos ou objetos tangíveis com a intenção de impedir, 

obstruir ou influenciar uma investigação ficará sujeito a multa e/ou prisão até 20 anos.» 

O controlo sistemático dos documentos administrativos tem início na sua captura, ou seja, na 

inclusão de um documento num sistema de arquivo eletrónico, implicando o seu registo, 

classificação, aditamento de meta-informação e armazenamento. 

Após a captura é iniciado o processo de classificação através da associação de uma classe 

(unidade de classificação associada a uma agregação ou a um documento) a uma agregação ou 

documento, recorrendo a um plano de classificação.  

Para a classificação de um documento é fundamental a existência de um Plano de classificação. 

Apesar disto tem-se constatado em muitos projetos de implementação de sistemas de Gestão 

Documental que não é elaborado previamente um tal documento pelo que nunca será possível 

implementar as políticas de seleção e eliminação.  

Esta situação é das mais preocupantes pois tem havido um facilitismo que põe em causa 

projetos de grandes dimensões mesmo quando se dispõe das funcionalidades relativas ao que é 

entendido pelo módulo de “records management”, que nunca é possível de implementar. 

Fazendo um paralelo com a gestão financeira perguntar-se-á se é possível aceitar uma aplicação 

desta natureza sem ter por base o plano de contabilidade? 

A importância dada ao estabelecimento de Planos de Classificação Documental Funcionais, 

enquanto referenciais das políticas de conservação dos documentos de arquivo, impõe que estes 

sejam enquadrados por uma Macro Estrutura Funcional (MEF), a estrutura semântica adequada 

para uniformizar a classificação dos documentos produzidos. No caso dos serviços e organismos 

da Administração Central do Estado (ACE) foi desenvolvido em 2011 um projeto, coordenado 

pela DGARQ, que veio permitir uma nova dinâmica entre as instituições da ACE e terá, para 

além disso, grande impacto em todos os arquivos portugueses. 

O que deve ser ressalvado neste trabalho é o importante contributo para a divulgação das 

metodologias de elaboração de planos de classificação funcionais, que pretendem representar as 

funções e os processos de “negócio” de diferentes organizações, em vez das clássicas 

abordagens. 

A MEF / ACE visa, em termos gerais: 

− Garantir a interoperabilidade semântica nas trocas documentais entre os serviços da 

ACE, 

− Disponibilizar um modelo de classificação (sintaxe e significado) passível de ser 

compreendido da mesma forma pelas distintas entidades envolvidas (ACE); 

− Assegurar a utilização de uma única estrutura para classificar e organizar a 

documentação da ACE, facilitando o acesso à informação; 

 

Poderá ser uma contribuição relevante para a transparência na Administração, objetivo comum 

que está na essência dos arquivos.  

O interesse despertado com este projeto levou já a estender o mesmo ao universo da 

Administração Local, através do levantamento das instâncias de 3º nível, para construção do 

respetivo Plano de Classificação conforme à MEF e respetiva Tabela de Seleção Documental. 

Conseguiu-se assim uma integração das duas realidades – Administração Central e Local, 

enriquecendo um modelo que passa a ser compreendido da mesma forma por todos que o 

utilizam.  
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Deve-se ressalvar que, mais do que instrumento de pesquisa ou de agregação, a Classificação 

constitui o metadado essencial para o controlo do ciclo de vida dos documentos de arquivo, por 

permitir implementar as políticas de avaliação documental. 

A importância de um Plano de Classificação Documental não se restringe a meros aspetos 

conceptuais mas decorre também de questões económicas ao contribuir para reduzir os custos 

de armazenamento. Por imposição legal torna-se necessário manter os documentos arrumados 

por largo período de tempo, de forma a constituírem prova futura, levando ao crescimento do 

número de depósitos. 

Os prazos de retenção em arquivo intermédio são muito variáveis e implicam uma acumulação 

incremental por cada ano decorrido, durante a fase semi-ativa, que leva à ocupação de espaços e 

consequente custo de custódia. A racionalização da eliminação de toda esta massa documental 

só é possível através de um cuidadoso controlo das datas de eliminação, com base na 

Classificação atribuída a cada documento ou agregação, pelo que esta é uma funcionalidade 

essencial para qualquer Sistema de Gestão Documental, tanto numa perspetiva manual como 

num ambiente digital. Na verdade, os recursos afetos ao armazenamento digital, por muito baixo 

que seja o seu custo marginal, têm sempre um valor significativo e implicam operações de 

administração de dados, eventualmente, mais onerosos que a própria tecnologia. 

Se queremos racionalizar os procedimentos de eliminação dos documentos teremos de garantir 

que no momento da sua produção estes ficam com o atributo imprescindível – a classificação - 

para que passados alguns anos se possam aplicar as rotinas automáticas de seleção e eliminação. 

Paralelamente pode ser realizada a indexação que consiste em descrever ou identificar um 

documento relativamente ao seu conteúdo 
8
. No que toca às unidades arquivísticas, a escolha de 

termos considerados representativos poderá incidir sobre documentos simples ou compostos e, 

para além dos temas, deverá considerar elementos como: antropónimos, autor, data, designações 

sociais, destinatário, tipologia documental, topónimos e tradição documental 
9
. 

Essa operação é realizada com o auxilio de Tesaurii (sing. tesauro), listas estruturadas de 

termos escolhidos (descritores) para representar o conteúdo de documentos, explicitando as 

relações hierárquicas, de equivalência e/ou preferência entre eles. Em princípio, um tesauro tem 

um campo de aplicação específico (vocabulário de arquitetura, terminologia arquivística, etc.) e 

é acompanhado de regras de utilização. 

Refira-se que em ambientes digitais a recuperação de informação em texto integral permite uma 

pesquisa de todos os metadados mas a utilização de atributos específicos como a classificação, 

indexação, tipologia, etc. facilitará um acesso mais direto através de determinada palavra-chave. 

Conforme foi referido a ausência de classificação de um documento coloca em causa a seleção e 

avaliação dos documentos, ou seja, a determinação do valor arquivístico de documentos ou 

arquivos, com vista à fixação do seu destino final: conservação permanente ou eliminação. O 

valor dos documentos deve ser considerado de acordo com cinco aspetos principais: 

Valor arquivístico: valor atribuído a um documento de arquivo ou outra unidade 

arquivística, para efeitos de conservação permanente num arquivo. Resulta do seu valor 

primário e/ou da relevância do seu valor secundário. 

Valor histórico: valor atribuído a um documento de arquivo ou outra unidade 

                                                      

8 NP 3715. 1989, Documentação - Método para a análise de documentos, determinação do seu conteúdo e seleção de 

termos de indexação. Lisboa: Instituto Português da Qualidade. 10 p. 
9 NP 4041.2005, Informação e documentação - Terminologia arquivística: conceitos básicos. Monte da Caparica: 

Instituto Português da Qualidade. 29 p. 



1. Gestão Documental 

APDSI. Gestão Documental na Governança da Informação                                                                       9 

 

arquivística que detenha especial valor informativo. 

Valor informativo: valor decorrente da informação veiculada por um documento de 

arquivo ou outra unidade arquivística. Deste ponto de vista, são especialmente 

relevantes os que, independentemente do fim para que foram elaborados, testemunham 

a constituição e funcionamento da administração produtora e/ou fornecem dados ou 

informações sobre pessoas, organizações, locais ou assuntos. Também chamado valor 

secundário. 

Valor legal: relevância de um documento de arquivo perante a lei para comprovar um 

facto ou constituir um direito. 

Valor probatório: valor inerente aos documentos de arquivo, na medida em que 

consignam ou comprovam direitos e obrigações e são reconhecidos como garantia e 

fundamento de atos, factos e acontecimentos. Também chamado valor administrativo ou 

primário. 

É a partir da análise do valor de cada documento que são tomadas as decisões de seleção e 

avaliação com base nos prazos estabelecidos na Tabela de seleção que está intimamente ligada 

ao plano de classificação. Estando fixados os prazos e condições da conservação permanente 

torna-se possível proceder à eliminação dos que não estão incluídos neste critério. Esta operação 

implica, no entanto, a elaboração de um documento de eliminação onde os mesmos fiquem 

registados para memória futura.  

Todo este controlo eficiente e sistemático da produção, receção, manutenção, utilização e 

destino dos documentos de arquivo decorre de 3 princípios arquivísticos essenciais: 

Princípio da proveniência: Princípio básico da organização de arquivos, segundo o 

qual deve ser respeitada a autonomia de cada fundo ou núcleo, não misturando os seus 

documentos com os de outros. 

Princípio do respeito pela estrutura: Conceito segundo o qual um fundo ou núcleo de 

que se perdeu a organização original deve, sempre que possível, receber uma 

organização correspondente à estrutura interna do organismo que o criou. 

Princípio do respeito pela ordem original: Principio segundo o qual os arquivos de 

uma mesma proveniência devem conservar a organização estabelecida pela entidade 

produtora, a fim de se preservar as relações entre os documentos como testemunho do 

funcionamento daquela entidade. 

Para além dos princípios teóricos importa analisar alguns conceitos, relacionados com a 

interação entre gestão documental e sistemas de informação. 

Por sistema de informação entende-se como um conjunto integrado de componentes para 

gestão, armazenamento, processamento e comunicação da informação. Os componentes 

principais do sistema de informação são o equipamento e os programas, as bases de dados, os 

sistemas de comunicações, etc. Interessa-nos aqui os sistemas de gestão documental, ou seja, 

“Sistema de informação que integra, gere e fornece acesso a documentos de arquivo, ao longo 

do tempo.” 
10 

De modo a assegurar uma eficaz desmaterialização (procedimento de digitalização de 

documentos que se encontram em formato papel de forma a obter documentos eletrónicos). 

                                                      

10 NP 4438-1. 2005, Informação e documentação - Gestão de documentos de arquivo: parte 1: princípios directores. 

Lisboa: Instituto Português da Qualidade. p. 10. 
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Apenas se trata da eliminação de circulação de papel (substituída pela sua circulação através de 

um sistema de gestão eletrónica de documentos) e nunca dos documentos que devem ser 

mantidos segundo regras acima referidas. 

A utilização destes sistemas e a sua crescente difusão nas organizações implica a necessidade de 

assegurar uma eficaz capacidade operar, tanto através de dados fornecidos por outros sistemas 

como da própria informação, realizando uma gestão integrada da mesma. É essencial que os 

sistemas estejam aptos a trocar as suas entidades com outros, exportando ou importando, 

garantindo uma representação de forma completa. Falamos pois de interoperabilidade, tanto ao 

nível tecnológico como semântico. 

Estas preocupações são abordadas com detalhe na especificação MOREQ2010 (Modular 

Requirements for the management of electronic records) desenvolvida pelo DLM Fórum, uma 

comunidade de arquivos públicos, da União Europeia, interessada na gestão documental. 

A MOREQ2010 adota uma arquitetura baseada em serviços a que corresponde um conjunto de 

requisitos funcionais que estão disponíveis para ser executados por qualquer outra aplicação. 

Em termos gerais destacamos aqui alguns princípios que devem estar garantidos para que seja 

possível garantir soluções conformes as boas práticas: 

 Princípio da Acessibilidade: Aspeto não funcional de um sistema de informação que 

descreve a capacidade de incluir utilizadores com níveis de acesso distintos, bem como 

aqueles que se apresentam com necessidades especiais. 

 Princípio da Autenticidade: Uma das características fundamentais de um documento, 

de acordo com a NP 4438. Um documento autêntico é aquele que representa o que 

pretende ser e foi produzido ou enviado pelo alegado produtor ou remetente, no alegado 

momento de produção ou envio. 

 Princípio da Conformidade: Aspeto não funcional de um sistema de informação que 

assegura a sua adequação aos regulamentos, normas e leis nacionais e/ou internacionais. 

 Princípio do Desempenho: Aspeto não funcional de um sistema de informação relativo 

a eficiência e velocidade de processamento do mesmo. 

 Princípio da Destrutibilidade: Quando aplicado ao componente de um documento 

assegura que o conteúdo pode ser destruído no resultado de uma ação de eliminação 

prevista. 

 Princípio da Disponibilidade: Aspeto não funcional de um sistema de informação que 

descreve o período durante o qual o sistema está operacional e estável, especialmente 

em contraste com o tempo durante o qual o sistema permanece parcialmente ligado ou 

totalmente desligado. 

 Princípio da Fidedignidade: Um documento de arquivo é aquele cujo conteúdo é 

digno de crédito enquanto representação completa e fiel das transações, atividades ou 

factos que atesta, podendo dele depender subsequentes transações ou atividades. Os 

documentos de arquivo devem ser produzidos em simultâneo com a transação ou facto 

que representam, ou imediatamente a seguir, pelos indivíduos que têm conhecimento 

direto dos factos ou ainda através de dispositivos usados sistematicamente, no âmbito 

do processo de negócios, para cumprir a transação. (NP 4438-1: 2005, 7.2.3). 
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 Princípio da Garantia: Aspeto não funcional de um sistema de informação que se 

refere à atribuição de um certificado de garantia por parte do fornecedor do sistema. 

 Princípio da Gestão: Aspeto não funcional de um sistema de informação que refere 

como é gerido e/ou administrado. 

 Princípio da Imutabilidade: Quando aplicado ao componente de um documento 

assegura que o conteúdo permanece inalterado. Após a criação do documento o seu 

conteúdo deve manter-se ao longo do tempo. 

 Princípio da Integridade: A integridade de um documento de arquivo refere-se a este 

permanecer completo e inalterável. (NP 4438-1: 2005; 7.2.4) 

 Princípio da Manutenção: Aspeto não funcional de um sistema de informação que 

descreve o grau de dificuldade para a instalação e atualização de uma aplicação, 

incluindo as páginas de um sítio WEB. 

 Princípio da Segurança: Aspeto não funcional de um sistema de informação 

relacionado com a integridade e a capacidade do sistema em evitar o acesso não 

autorizado. 

 Princípio da Singularidade: Quando aplicado ao componente de um documento 

assegura que é único e identificável separadamente do conteúdo de outros componentes 

e documentos. 

 Princípio da Portabilidade: Aspeto não funcional de um sistema de informação que 

avalia a capacidade do sistema poder ser implementado em plataformas, dispositivos e 

ambientes operacionais diferentes. 

 Princípio da Privacidade: Aspeto não funcional de um sistema de informação 

relacionado com a privacidade do sistema, que inclui o grau de proteção de dados 

relativos a informação confidencial. 

 Princípio da Recuperação: Aspeto não funcional de um sistema de informação que 

avalia a capacidade de recuperar de uma falha ou destruição do sistema. 

 Princípio do Suporte: Aspeto não funcional de um sistema de informação que avalia a 

capacidade do fornecedor dar apoio operacional e avalia as informações relacionadas 

com as atualizações dos programas. 
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1.4. Contexto português 

No seguimento do referido no enquadramento inicial, a situação em Portugal é marcada por um 

grande desconhecimento e falta de aplicação das normas, regulamentos e boas práticas de 

Gestão Documental. 

Em muitos casos, gestores e público em geral consideram que “fazer Gestão Documental” é 

comprar um software, sem saber bem quais os seus requisitos, comprar um servidor e alguns 

scanners e começar a digitalizar toda a documentação. Com certeza que estes três passos fazem 

parte do processo de Gestão Documental, mas devem ser acompanhados de uma análise 

detalhada das necessidades, da implementação de outras ferramentas e alterações de 

procedimentos. 

Essencialmente, podemos compilar os maiores problemas encontrados nas organizações nestes 

5 grupos principais: 

 Aquisição de ferramentas desadequadas; 

 Projetos de implementação focados apenas nas ferramentas; 

 Envolvimento dos gestores nas implementações; 

 Deficiência na legislação portuguesa para esta área; 

 Falta de recursos humanos com formação. 

Aquisição de ferramentas desadequadas 

É na altura de adquirir uma ferramenta de Gestão Documental que o desconhecimento dos 

conceitos e necessidades é mais notório nas organizações. O mais frequente é ser apenas 

determinado que a ferramenta em questão suporte a digitalização de documentos e de alguma 

forma a desmaterialização do seu tratamento/processamento. 

Quando confrontados com preocupações relacionadas com classificação, avaliação e seleção de 

documentação, valor probatório dos documentos que pretendem desmaterializar, 

interoperabilidade, segurança de acesso e preservação digital a grande maioria das organizações 

não só desconhece estas necessidades, como as relega para segundo plano. 

Uma vez que não são efetuados levantamentos das necessidades ficam ainda de fora todos os 

requisitos específicos da organização que depois levantam problemas na altura da 

implementação da ferramenta. 

Mesmo nos casos em que modelos de requisitos como a MOREQ 2010 são referidos nos 

cadernos de encargos, frequentemente, os restantes requisitos definidos para a ferramenta 

contrariam princípios fundamentais do modelo porque as organizações desconhecem o seu 

conteúdo. Esta situação repete-se relativamente a outras normas e regulamentos que devem 

constar nos cadernos de encargos segundo indicações das entidades reguladoras, mas cujo 

desconhecimento por parte das organizações leva a contradições na definição dos restantes 

requisitos. 

Projetos de implementação focados apenas nas ferramentas 

Como já foi referido, frequentemente as organizações contemplam nos seus projetos de Gestão 

Documental apenas a componente tecnológica descurando todos os outros aspetos que deveriam 

ser considerados num projeto. 
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Os projetos baseiam-se essencialmente na ideia de desmaterialização “cega” da documentação, 

por vezes incluindo digitalização de histórico com muito pouca utilização e de conservação 

temporária. Não são analisados os processos, os documentos não são avaliados nem 

classificados e os recursos humanos não são dotados das competências adequadas para se 

adaptarem à nova realidade. 

É esperado que a nova ferramenta praticamente se implemente sozinha, sem grandes alterações 

no trabalho da organização que não a desmaterialização de todos os documentos. 

Envolvimento dos gestores nas implementações 

A implementação de um sistema de gestão documental implica, na maioria dos casos, uma 

reformulação dos procedimentos da organização. As alterações para o dia-a-dia dos 

colaboradores vão desde a implementação de uma nova ferramenta, a alterações nos circuitos de 

tramitação dos documentos, desmaterialização de alguns processos e de uma forma geral a uma 

mudança nos métodos de trabalho da organização. 

Tendo em consideração que as questões de gestão da mudança são das mais complexas a 

abordar nas organizações, é fundamental que o projeto tenha uma participação forte da gestão. 

No entanto, muitas das vezes estes projetos são levados a cabo pelas equipas de informática e/ou 

pelos departamentos com responsabilidade de gestão de Expediente sem apoio da gestão que 

não a autorização de compra. 

Ao longo da implementação os órgãos de gestão mantêm-se frequentemente à parte do projeto e 

quando existe desmaterialização dos processos, ela termina quando o documento vai a 

aprovação dos órgãos de gestão. Isto por vezes acontece por imperativos legais, mas na maioria 

das ocasiões acontece porque estes não pretendem alterar os seus próprios procedimentos. 

Este tipo de posições, em que não existe o exemplo e o apoio da gestão, dificultam bastante a 

implementação dos projetos e, muitas vezes, ditam o fracasso dos projetos. 

Condicionantes da legislação portuguesa para esta área 

Enquanto se poderia pensar que o documento pode ter origem e natureza espontânea, vg., a 

arma do crime documenta o crime, o Código Civil aponta, no art.º 362º para o documento 

enquanto resultado de um processo de criação, rezando “ qualquer objeto elaborado pelo homem 

com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto”. O documento perde assim, 

a sua espontaneidade, é produzido com um determinado fim, mas não deixa de poder ser 

qualquer objeto. 

As questões de prova em geral 
11

, art.ºs 341º e segs. do CC assumem uma importância relativa 

no que respeita aos documentos com um regime de prova próprio que, embora não 

contraditando o regime geral, pode ser um regime de prova dotado de uma relativa autonomia, a 

decorrente de se tratar da força probatória dos documentos, regida nesta sede própria 
12

. 

                                                      

11 RODRIGUES, Fernando Pereira - A prova em Direito Civil. Coimbra, Coimbra Editora, 2011. pp. 9-21, 21-27, 31-

48 e 51-137. Última parte citada é dedicada à prova documental. 
12 Poderia assim, ser um “regime destacável” e aplicar-se com qualquer regime legal relativo ao ónus da prova? A 

questão não parece importar muito neste momento. Seja-nos contudo permitido dizer que o regime da prova do 

Código Civil, repousando na regra “affirmanti incumbit probatio”, é hoje um regime de ónus probatório, certamente 

desatualizado e potenciador de fortes injustiças, pelo menos no que toca à prova documental. Basta ver que os 

Tribunais Regionais da Europa, TEDH e TJUE empregam as noções de prova prima facie e de prova para além de 

toda a dúvida razoável (prima facie and beyond any reasonable doubt proof), permitindo ao afirmante, que pode não 

possuir de modo detalhado toda a prova para sustentar a sua argumentação, fornecer um princípio de prova, uma 

prova prima facie; que deverá caber à outra parte rebater além de toda a dúvida razoável. Numa perspetiva de partes 

iguais, esta posição não é lesiva, numa perspetiva de parte fraca – um consumidor – e de uma parte forte, uma grande 



1. Gestão Documental 

APDSI. Gestão Documental na Governança da Informação                                                                       14 

 

Uma nota de passagem pode ser feita quanto à prova por confissão, prevista nos art.ºs 352º ss do 

CC. Judicial, tem força absoluta no processo e vale como verdade. Extrajudicial, tem força 

probatória plena, podendo aceitar-se que a confissão judicial, fora de um processo receba o 

valor de prova extrajudicial com a mesma força probatória plena 
13.

 

Realizada esta nota de passagem, cuja utilidade é a de chamar a atenção para o regime 

probatório dos documentos, estes são autênticos ou particulares (art.º 363º CC), sendo os 

autênticos, da competência da autoridade pública (369º CC), com regime de prova plena. 

O documento particular devidamente reconhecido (376ºCC) faz prova plena quanto às 

declarações atribuídas ao seu autor, sendo-lhe aplicável o mesmo regime da prova por 

confissão. 

As certidões dos Tribunais, da Administração e as públicas formas têm valor de documento 

autêntico, gozando de força probatória plena. 

Os documentos particulares reconhecidos por autoridade pública igual valor probatório 

possuem.  

As simples cópias, impressões de correio eletrónico, registos e outros escritos e notas em 

seguimento, à margem ou no verso de um documento, os telegramas, são documentos 

particulares. Embora o CC seja lacónico, uma vez que não define o regime de prova para os 

documentos particulares não autenticados, podemos concluir que estes não fazem prova plena: a 

sua força probatória é livremente apreciada pelo tribunal, como sucede com a confissão 

extrajudicial. 

Resta esclarecer que a prova plena apenas admite prova contrária de igual valor (358º.1; 

371.1CC) enquanto que a prova bastante obedecerá às regras do ónus da prova, admitindo-se 

uma simples contra prova (346º CC) 
14.

 

Sobre o direito da instância documental, poder-se ia perguntar se opera aqui a tradicional 

distinção entre público e privado, substantivo e processual. Dir-se-á que enquanto enformado 

por normas imperativas de carácter legal (art. 294º CC) é direito público, enquanto decorrente 

de um direito soft como o MoReq2010 que não impõe antes sugere, é direito de produção 

privada (os consultores que o conceberam) e pública (a U.E. que o apoia e dele se socorre e o 

aplica), sendo direito de aplicação resultante de consenso (privado, então), abrigando normas 

claramente de substância e de processo. Ilustra a moderna tendência do direito em que um caso 

concreto reúne todas as dimensões do direito e não se reduz a uma área, a qual fica apenas como 

categoria de pensamento, para conceção e explicação, não enquanto realidade. Pelo que 

enquanto o direito civil, sendo consensual é privado, com exceção das regras imperativas de 

                                                                                                                                                            

empresa fornecedora em regime de escassa ou nula concorrência, de um bem necessário, porventura indispensável, a 

quem caberá – depois daquele ter dado o princípio de prova – desfazer a argumentação daquele, para além de toda a 

dúvida razoável – o regime europeu da prova parece ser bem mais capaz de satisfazer a busca de uma justiça de 

substância e ilustra bem o pesado encargo que impende sobre o afirmante, a quem cabe tudo provar. Este ponto, 

contudo, só limitadamente pertence a este trabalho, na medida em que um cidadão pode ter dificuldades por não 

possuir grande organização documental, em provar, frente a uma administração, privada ou pública com uma, pelo 

menos seria exigível, desenvolvida gestão documental. Pode imaginar-se que seja necessária uma regra de inversão 

do ónus da prova, a formular pelo Legislador num diploma quadro da gestão documental que ande no sentido 

apontado nesta nota. Deixa-se a nota, formula-se a questão. 
13 Ou, a não ser assim, cair-se ia num processo – com os vícios gravíssimos, aliás, do nosso processo civil, assente 

cegamente e absolutamente no princípio do dispositivo, de 1939 e de 1961 – em que a parte poderia estabelecer uma 

verdade num processo e desmenti-la fora dele, o que seria certamente um absurdo e uma gravíssima desvalorização 

do que se passa nos tribunais, logo dos tribunais. 
14 E aqui volta a doer o encargo de uma prova totalmente a cargo do afirmante que peticiona pelo seu direito contra 

uma empresa ou uma estrutura administrativa com poder, nomeadamente, de gestão documental e que pode criar 

pesadas dificuldades ao afirmante – peticionante. Recorde-se que em igualdade de partes com igualdade de armas não 

custa aceitar a prova prima facie, rebatida pela prova além de toda a dúvida razoável. 
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carácter legal, e o direito processual civil, regendo o iter da decisão é direito público, o direito 

da instância documental é tudo isto em simultâneo, ilustrando as tendências modernas do 

direito. Além do mais, de substância são tanto as normas substantivas quanto muitas vezes as 

adjetivas que encerram importantes princípios e garantias. 

Um outro ponto a abordar apenas de passagem, é o do segredo da informação que pode estar 

implícito na gestão documental e que esta pode perturbar enquanto proporcionando o acesso a 

utilizadores múltiplos. 

Sobre a preservação de documentos e o seu acesso ao público: vivo um processo ou arquivado 

um documento, a pessoa a quem a informação diz respeito deve ter acesso ao seu conteúdo. 

Assim resulta mormente da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 

podendo existir exceções limitadas em determinadas situações jurídicas restritamente 

configuradas. Estas situações excecionais devem ser respeitadas em absoluto pela gravidade das 

questões que encerram. 

Outro problema, muito próximo, é o da colocação de um conteúdo em suporte digital, dizendo 

aquele conteúdo respeito a alguém, com a expectativa legítima da manutenção do segredo – e o 

direito a esta confidencialidade – e o documento circular por vários intervenientes não 

autorizados. Como resolver. Com permissões e patamares de acesso enquanto o documento 

circula? Qual a segurança deste procedimento? Por outro lado, como prescindir da conexão, 

quase em tempo real de vários intervenientes no salvamento de um paciente?  

Os conteúdos nado-digitais e a suscetibilidade de transmissão eletrónica de conteúdos 

reservados, por razões éticas: existem pareceres da CNPD sobre estes temas na respetiva página 

eletrónica (http://www.cnpd.pt/). 

Sobre interoperabilidade e sistemas de justiça – ver Recomendação Rec(2003)14 do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa aos Estados membros relativa à interoperabilidade dos 

sistemas de informação no sector da justiça, adotada em 9 de Setembro de 2003. 

Não existem regras no CC sobre eliminação de documentos. O Código tem-se preocupado mais 

com a força probatória do documento e com a sua sustentação, e nesse sentido, prevê regras 

sobre a reforma de documentos. Art.º 367º CC, podem ser reformados judicialmente os 

documentos escritos que por qualquer modo tiverem desaparecido. Havendo todo um conjunto 

de diligências de prova para o efeito. Tenderá esta norma a tornar-se parte do direito residual 

extra gestão documental? Ou virá ela reforçar o conjunto da gestão documental? Respondia a 

esta questão o DL 29/72, de 24 de Janeiro, responde-lhe agora o DL 447/88, de 10 de 

Dezembro. Há lugar a um regime de pré arquivagem que se ocupa da avaliação, seleção e 

eliminação dos documentos; com a necessária definição dos prazos de conservação; o dever de, 

para cada departamento de Estado se elaborar uma tabela de seleção; a constituição de um 

regime de substituição de suporte (microfilmes, digital); um regime de preservação dos suportes 

no sentido de estes poderem ser sempre lidos; e a transferência da documentação de 

conservação permanente para arquivos definitivos. Prevê-se a formulação de portarias pela 

entidade responsável pela cultura e o ministério que tutela o serviço interessado, por cada 

departamento de Estado, no sentido de se dar concretização ao estabelecido no DL 447/88. 

Princípio geral, a respeitar sempre, é o de que “as cópias obtidas a partir de microcópia 

autenticada têm a força probatória do original”, art.º 3º do DL 447/88. 

Já para o setor privado, as regras são muito mais fluidas, existindo contudo um conjunto de 

regras avulsas mínimas para o arquivo documental, como as regras de conservação obrigatória 

em arquivo dos elementos da escrita principal das entidades financeiras e empresas públicas, e 

regras de auditoria e contas válidas para as empresas, bem como regras relativas aos recursos 
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humanos 
15

. Em termos probatórios, aplicar-se há o regime geral do Código Civil com a grave 

preocupação relativa à atual repartição do ónus da prova. Enquanto a cópia de documento 

autenticado da administração obedece ao regime da prova plena, regra geral, a cópia de um 

documento de uma entidade privada seguirá o regime de prova bastante a não ser que o original 

tenha sido por alguma forma autenticado. 

Além deste regime jurídico, a questão da preservação do documento vem desafiar o direito. A 

assinatura eletrónica pode vir a ter o limite temporal de apenas 3 anos, resultante da nova 

redação do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto pelo DL 62/2003, de 3 de Abril (art.º 12º, 

a credenciação da entidade certificadora da assinatura eletrónica, valendo por 3 anos, o que 

acontece a uma assinatura eletrónica cuja entidade certificadora não tenha visto ser renovada a 

sua credenciação?). Já o regime das faturas eletrónicas, por exemplo, é mais longo (Decreto-Lei 

n.º 375/99, de 18 de Setembro e Decreto-Regulamentar n.º 16/2000, de 2 de Outubro, 

nomeadamente art.º 1º, n.º 2 do Dec.-Lei 375/99, que exige a assinatura eletrónica e art. 5º, n.º 3 

do Dec.-Reg. 16/2000 que exige a preservação digital pelo tempo legal de conservação da 

fatura): não existe uniformização em direito interno e esta vai acabar por decorrer de cláusulas 

gerais e de padrões de bom senso aliados à técnica que decorrem do MoReq2010. No fundo 

poder-se há descobrir um princípio geral de direito contido nalguma cláusula geral com um teor 

do tipo: “sempre que em termos de proporcionalidade e de confiança legítima for exigível a 

preservação de um documento esta terá lugar pelo tempo ditado pelas circunstâncias”, o que 

explica a tendência conservadora do direito civil ao permitir a todo o tempo a reforma judicial 

de um documento no art.º 367º do CC 
16

. Seja como for, as entidades certificadoras são 

certificadoras por três anos. Produzindo-se uma assinatura eletrónica dentro do período de 

validade de uma entidade certificadora, o que acontece se não é renovada a sua autorização à 

entidade? O que acontece, em termos de regime jurídico da vida da assinatura digital? Eis uma 

questão que caberá ao legislador responder 
17.

 Eventualmente uma perda de qualidade da prova? 

Será este um efeito desejável? 

 

 

                                                      

15 Sendo princípio essencial a conservação absoluta de processos relativos ao pessoal. Ainda que na situação de 

reforma, o último lugar de trabalho, a última empresa, pelo menos no setor público, tem o dever de manutenção do 

acervo documental relativo à vida daquele trabalhador, representando esta preservação uma importante garantia dos 

direitos deste. 
16 Para o Código Civil, a utilidade de um documento é duradoura, tendencialmente eterna pelo tempo de duração das 

circunstâncias que justificam essa eternidade (e assim o demonstra a possibilidade de demonstrar a autenticidade de 

documento anterior ao S. XVIII por exame feito na Torre do Tombo – art.º 370º Autenticidade dos documentos, n.º 

3). 
17 Com uma perda de qualidade de prova, passando-se, por exemplo de um regime de prova plena durante o tempo de 

validade da assinatura eletrónica para um regime de prova bastante? Veja-se o que diz o art.º 3º do DL 290-D/99 com 

as atualizações resultantes do DL 62/2003, de 3 de Abril: com assinatura eletrónica qualificada certificada por 

entidade credenciada, o documento tem valor de documento particular, nos termos do art. 376º CC: força probatória 

plena por ter sido reconhecido nos termos dos art.ºs anteriores (373º, 374º e 375º, nomeadamente o reconhecimento 

presencial nos termos das leis notariais). Quando não seja suscetível de representação como declaração escrita, tem 

valor de reprodução mecânica. Não impugnado, vale como prova plena; art.. 368º Código Civil. A cópia de 

documento eletrónico com assinatura eletrónica também tem força probatória plena, art. 387º Código Civil., os art.ºs 

167º e 168º do CPP estabelecendo que as reproduções mecânicas lícitas fazem prova dos fatos reproduzidos, sendo 

que a reprodução mecânica de um documento tem, para o art.º 168º do Código de Processo Penal o valor do 

documento que reproduz e não se pôde juntar, se tiver sido com ele identificada, neste ou noutro processo. Ou seja, a 

assinatura eletrónica garante ao documento a força probatória plena. Se já não lhe corresponde uma entidade 

certificadora credenciada, manterá a assinatura esta força probatória, ou esta força probatória sofrerá uma 

descaracterização, uma perda de qualidade? Podemos admitir que enquanto a entidade certificadora é credenciada e a 

assinatura é aposta ao documento, este fica a valer para o futuro, por naquele tempo da assinatura existirem condições 

de manutenção daquela qualidade de prova. Mas em termos do seu emprego atual, será possível continuar a utilizar a 

assinatura com essa mesma qualidade probatória? Ou deverá o seu titular dirigir-se a outra entidade certificadora 

credenciada e pedir outra assinatura eletrónica? 
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Falta de recursos humanos com formação 

No que diz respeito aos membros das equipas de projeto e aos recursos das organizações não é 

habitual que estes tenham competências na área da gestão documental, quer em termos de 

licenciatura ou pós-graduação, quer em termos de cursos de especialização ou formação técnica. 

Na maioria dos casos entende-se que estes projetos podem ser geridos pelas equipas de 

informática ou por um recurso designado pelas suas capacidades de gestão ou simples 

disponibilidade. Não é reconhecida a mais-valia de uma formação específica e os próprios 

cursos universitários ainda se encontram um pouco desajustados das necessidades do trabalho 

do “arquivista” em fase de arquivo corrente. 

A identificação destes problemas não invalida que existam em Portugal diversas organizações 

com projetos inovadores e com bons exemplos de aplicação do modelo de requisitos e normas 

descritos no capítulo seguinte e em que projetos foram abordados de uma perspetiva integradora 

e global. 
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1.5. Modelo de concretização 

Com a apresentação de um capítulo de modelos de concretização o que se pretende é apresentar 

boas práticas a ter em conta antes, durante e depois da implementação de uma solução de 

Gestão Documental, bem como elencar os principais requisitos base de um sistema. Estas boas 

práticas que aqui se apresentam decorrem da experiência positiva e negativa com diversos 

projetos. 

 

1.5.1. Preparação do projeto de Gestão Documental 

A preparação do projeto de implementação de Gestão Documental implica a execução de um 

conjunto de tarefas que são condição obrigatória para que as fases de definição dos requisitos do 

sistema de Gestão Documental e de implementação do projeto de Gestão Documental decorram 

da melhor forma. Nesta fase de preparação são executadas tarefas de cariz arquivístico e de 

preparação dos recursos que serão necessários no âmbito de um projeto com estas 

características, bem como tarefas mais administrativas relacionadas com a gestão e controlo do 

projeto. 

 

Levantamento de necessidades 

Levantamento das atividades e macroprocessos 

Antes do início do projeto é importante conhecer de modo detalhado a realidade da 

organização na qual vai ser implementado o sistema de Gestão Documental. Deste modo, a 

primeira tarefa a empreender é a de levantamento das atividades e macroprocessos da 

organização, ou seja, desenvolver um trabalho sistemático que permita conhecer 

profundamente e, se possível, otimizar todos os processos que se realizam dentro da 

organização. 

Deve ser feito um levantamento exaustivo dos circuitos documentais de forma a desenhar um 

quadro da situação atual da organização e se poder proceder à sua análise. Em função desta 

informação é efetuado um estudo de todos os pontos passíveis de reformulação, 

uniformização e simplificação, o resultado será uma proposta de reengenharia de processos 

adaptada às necessidades da organização. Passada esta fase, os novos processos constarão de 

um manual de procedimentos e estarão prontos para serem desenhados e implementados no 

âmbito de um sistema de Gestão Documental. 

Necessidades de arquivo 

Outro dos passos prévios é o conhecimento de quais as necessidades de arquivo (arquivo 

físico) da organização, uma vez que são muito comuns nas organizações as seguintes 

situações: 

Inexistência de um arquivo (enquanto espaço físico de armazenamento de documento e/ou 

serviço responsável pela guarda de documentos); 

Existência de vários arquivos dispersos por vários departamentos da organização ou sob a 

responsabilidade de colaboradores que muitas vezes desconhecem quais os documentos à sua 

guarda ou onde podem ser encontrados determinados documentos/processos; 

Existência de salas de arquivo sem as devidas condições de armazenamento de documentos e 

controlo de acesso aos documentos/processos. 
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Face a esta situação torna-se importante definir regras de arquivo de documentos, 

localizações físicas a implementar (contemplando as características e condições básicas que 

estes espaços devem ter) e a regulamentação no acesso a estes espaços e à respetiva 

documentação. 

Necessidades de digitalização de histórico 

Outro ponto importante a rever são as necessidades de digitalização de documentos. Para 

definir o histórico a digitalizar é necessário pesar fatores como a frequência de consulta dos 

documentos, o prazo de conservação previsto e a possibilidade de substituição permanente 

de suporte. 

Necessidades técnicas 

Em termos de necessidades técnicas elas poderão ser de 3 ordens: 

-Requisitos do servidor: avaliação de necessidades de storage a curto, médio e longo prazo, 

capacidade do processador de acordo com o nº de utilizadores concorrentes, sistema de 

backups a utilizar, software de sistema operativo, base de dados, software de backup, outro 

software, etc. 

Requisitos das máquinas clientes: avaliação de capacidade de processador, software de 

sistema operativo, versão do browser (caso seja necessário), software de processamento de 

texto e/ou outro software que seja necessário. 

Requisitos dos scanners: quais as características em termos de qualidade de imagem, 

capacidade/quantidade/volume de digitalização de documentos. 

Outros equipamentos: necessidade de leitores de cartão como equipamentos individuais, 

incorporados no teclado ou incorporados no computador; necessidade de carimbos manuais, 

eletrónicos, incorporados no scanner, incorporados no sistema de gestão documental. 

Necessidades e detalhe de integrações 

Integrações com ERP da organização e sistemas específicos de negócio: integração com 

sistemas financeiros, patrimoniais, logísticos e de recursos humanos para criação e alteração 

de documentos, circuitos de aprovação e tratamento de documentos. 

Integrações com software de gestão de e-mails como o Microsoft Outlook: integração de e-

mails oficiais recebidos e enviados. 

Integrações com hardware: por exemplo sistemas de fax e outros equipamentos de apoio ao 

trabalho da organização. 

Necessidades de interoperabilidade 

Avaliar necessidades de interoperabilidade para interligação com outros sistemas de gestão 

documental, definição de formato a utilizar para interoperabilidade e verificação de 

condições nos outros sistemas de gestão documental. 

Necessidades de recursos humanos, financeiros, materiais e logísticos 

Recursos humanos: avaliar necessidade de pessoal para expediente/secretaria/arquivo 

adequado ao volume de documentos para dar entrada da documentação e organizar o arquivo 

bem como necessidades de formação adequada a esses perfis. 
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Recursos financeiros: avaliar disponibilidade de orçamento para a aquisição de hardware e 

software de gestão documental, incluindo alterações associadas a integrações, para alocação 

de recursos internos e/ou serviços externos de apoio e infraestruturas de arquivo ou 

contratação de serviços de custódia. 

Recursos materiais e logísticos: avaliar a necessidade de aquisição de estanteria e unidades 

de instalação para arquivo dos suportes em papel, espaço para arquivo e transporte dos 

suportes em papel. 

Análise de legislação de contexto 

Deve nesta fase ser analisada a legislação de contexto da organização para que sejam 

considerados todos os imperativos legais na definição de requisitos e na elaboração da tabela 

de seleção. 

 

Definição de âmbito e componentes do projeto 

A este nível é necessário definir quais será o âmbito e as componentes do projeto, quais 

podem ser desenvolvidas internas e quais serão contratadas a externos. 

Elaboração de Plano de classificação 

Este processo tem várias fases: análise do contexto de produção documental, levantamento 

da produção documental, constituição de séries, análise da MEF e desdobramento dos 3os e 

4os níveis da MEF (para organismos da AP), elaboração do plano de classificação, reuniões 

de discussão e testes de aplicação do plano de classificação. 

Elaboração de Tabela de seleção/portaria 

Para elaborar uma tabela de seleção é necessário constituir a equipa de avaliação, analisar 

legislação que defina prazos de conservação para a documentação, recolher e analisar 

informações utilizando uma folha de recolha de dados, elaborar a tabela de seleção, elaborar 

o Regulamento de conservação arquivística e os templates de documentos para transferência 

e eliminação de documentação, elaborar uma Portaria de Gestão Documental (para 

organismos da AP). 

Inventário da documentação 

Pode ser efetuado um recenseamento da documentação e carregamento dos dados para um 

sistema de gestão de arquivo físico. 

Elaboração de relatório de avaliação acumulada 

O relatório de avaliação de documentação acumulada pode ser elaborado com base no 

inventário efetuado no ponto anterior desde que sejam levantados os dados definidos na FRD 

respetiva. Os passos para a sua elaboração são: diagnóstico e análise de necessidades, 

constituição de equipa e definição de metodologia de trabalhos, estudo do contexto da 

produção documental, levantamento, descrição e análise da documentação com base nas 

FRDs definidas (apenas para organismos da AP) e elaboração de relatório de avaliação e 

procedimentos para a sua posterior aprovação. 
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Digitalização de documentos:  

Com base nas necessidades identificadas definir a documentação digitalizar. 

Organização do arquivo físico 

Para organização do arquivo devem ser previamente efetuadas algumas tarefas: 

levantamento da documentação a organizar (com base no recenseamento efetuado) e 

planeamento dos trabalhos incluindo a definição dos recursos necessários (financeiros, 

materiais, logísticos e humanos). 

Levantamento, análise e reengenharia de processos 

Para além do levantamento dos principais processos de negócio deve ser efetuada uma 

análise da legislação e normas de contexto dos processos, dos problemas associados a cada 

processo e dos pontos de melhoria de cada processo com base na utilização futura do sistema 

de gestão documental. Não detalharemos este aspeto por ser tratado em gestão de Processos 

organizacionais 

Sistema de gestão documental 

Para o sistema de Gestão Documental são definidos os requisitos (ver ponto de requisitos do 

sistema de Gestão Documental). 

Elaboração de manual de procedimentos e manual de arquivo 

Devem ser compilados todos os novos procedimentos associados aos processos de negócio 

reformulados e ao arquivo em manuais para utilização dos colaboradores. 

Formação e disponibilização de manuais 

É importante que quer a implementação do sistema de Gestão Documental quer as alterações 

de processos sejam acompanhadas de formação específica a todos os colaboradores. 

Apoio à implementação 

Depois de concluída a definição e elaboração do plano de classificação, dos novos 

procedimentos e do sistema de gestão documental deve haver um apoio presencial aos 

colaboradores no período de adaptação. 

Assistência técnica 

Deve ainda ser prevista assistência técnica a possíveis problemas técnicos com o hardware, 

com o software base e software de sistema de gestão documental. 

Identificação de fatores de risco e constrangimentos do projeto 

Nesta fase é importante identificar, através da análise do perfil dos utilizadores, os problemas 

potenciais de gestão de mudança, bem como potenciais problemas com o cumprimento de 

prazos, controlo de custos ou outros problemas com fornecedores. 

 

Definição de metodologia de gestão de projeto 

Caso se pretenda utilizar ima metodologia específica de gestão de projetos deve ser identificada 

nesta altura. 
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Definição da equipa de projeto 

Deve ser definida a equipa interna de projeto e caso exista alguma necessidade específica, o 

perfil pretendido para a equipa externa. 

 

1.5.2. Requisitos do sistema de Gestão Documental 

A identificação dos requisitos que devem fazer parte de um sistema de informação destinado a 

gerir o ciclo de vida dos documentos é um aspeto fundamental. Por requisitos funcionais 

entendem-se o conjunto de requisitos básicos que um sistema de informação deve ter. Os 

requisitos funcionais podem ser testados para determinar se um sistema é compatível com uma 

determinada especificação. Existem também uma série de requisitos não funcionais ou gerais 

que são considerados importantes para um sistema de informação, mas não expressos como uma 

função específica. Os requisitos não funcionais, em vez de avaliar o que o sistema faz, 

concentram-se na capacidade que tem e podem incluir uma avaliação qualitativa dos princípios 

de desempenho, estabilidade, gestão, portabilidade, segurança, privacidade, trabalho, 

acessibilidade, disponibilidade, confiança, recuperação, manutenção, suporte, garantia e 

conformidade. 

No caso dos requisitos funcionais nem sempre assim tem existido uma consciência daquilo que 

deve ser exigido para se garantir as normas e boas práticas e as organizações ajustam-se ao que 

está disponível no mercado ou, quando assim não é, apresentam a sua própria visão daquilo que 

entendem por gestão documental forçando a alterações e ajustamentos que só aumentam o custo 

final da solução. Uma das principais deficiências de tal situação poderá decorrer da ausência de 

participação dos profissionais de arquivo que, nalguns casos, apenas são consultados após a 

escolha da aplicação informática. 

Em vários países existe outra consciência da importância que estes sistemas têm para a 

sociedade de tal forma que foram estabelecidas regras de conformidade a que os mesmos devem 

obedecer. 

No caso dos Estados Unidos foi elaborado em 1997, pelo Departamento de Defesa, um critério 

de desenho de aplicações para gestão de documentos eletrónicos (Design Criteria Standard for 

Electronic Records Management Software Applications) conhecido por DoD5015.02-STD
18

, 

cuja versão mais atual data de 2007 e circunscreve as funcionalidades exigidas, sendo 

determinante os testes de conformidade que são publicados através do JITC
19

. 

Destaquemos, como orientações principais destes critérios, a necessidade de garantir que os 

documentos de arquivo sejam: identificáveis por meio de um conjunto estruturado de 

metadados; acessíveis através de serviços WEB com interfaces normalizadas e inteligíveis tanto 

ao nível do contexto como de conteúdo.  

 Na Europa o DLM Forum, foi criado com o apoio da União Europeia tendo em vista a gestão 

do ciclo de vida dos documentos. Assim foram desenvolvidos esforços no sentido de 

disponibilizar uma modelo de requisitos que, na sua versão mais recente, é conhecido por 

Requisitos modulares para gestão documental conhecidos pela sigla MoReq2010®. 

O MoReq2010® constitui uma visão mais evoluída que se orienta por uma nova arquitetura, 

relativamente às suas versões anteriores, através de três grandes propósitos:  

 

                                                      

18 ESTADOS UNIDOS. Departament of Defense - Electronic records management software applications design 

criteria standard [Em linha]. Washington: DoD, 2007. [Consult. 22 Set. 2014]. Disponível em: 

<http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/501502std.pdf> 
19 ESTADOS UNIDOS. Joint Interoperability Test Command - Records management application register [Em linha]. 

Fort Huachuca: JICT. [Consult. 22 Set. 2014]. Disponível em: <http://jitc.fhu.disa.mil/cgi/rma/reg.aspx> 
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Integração com outras aplicações: permitindo que as soluções existentes destinadas a 

criar e capturar documentos da organização, não impliquem a necessidade de qualquer 

interface específica com o utilizador. Para tal recorre a uma interface programática (API 

– Application Programming Interface), que permite a ligação entre os vários sistemas 

de informação com que os utilizadores interagem. A eventual integração com 

repositórios de conteúdos existentes é uma outra realidade pois além do desafio técnico 

há também o desafio semântico, porque cada repositório de conteúdos terá a sua própria 

maneira de os organizar e descrever. 

Interoperabilidade entre sistemas: desde que compatíveis com os requisitos 

MoReq2010®, podem ser executadas as mesmas ações quando sejam aplicados os 

mesmos esquemas para os Planos de classificação, Agregações, Regras de acesso e de 

Retenção dos documentos.  

Transparência da informação: para que ao migrar um Sistema de Gestão de 

Documentos para outro seja possível transferir toda a informação relativa ao que 

aconteceu com os registos do sistema de origem. Um sistema compatível deve ser capaz 

de exportar, a qualquer momento, um documento e os metadados associados, mesmo 

durante o período de retenção, de modo a que o sistema de destino consiga entender 

qual foi a política de retenção aplicada, quando teve inicio o período de retenção e 

quanto tempo passou antes de ser executada qualquer avaliação. 

Ao indicar o conjunto de funcionalidades essenciais não constitui uma especificação para uma 

aplicação isolada mas um referencial de certificação de qualquer plataforma destinada ao 

processamento da informação documental. O MoReq2010 é muito rigoroso quanto à forma de 

manter os registos de auditoria, devendo ser possível a cada sistema exportar o histórico de 

eventos de cada objeto produzido que terá de conter tudo o que aconteceu a esse objeto, desde 

que foi criado e capturado. 

Por esse motivo estão previstas a geração de números de identificação únicos para cada tipo de 

objeto, agregações, políticas de retenção, objetos reais, tipo de evento ocorrido no sistema (por 

exemplo, quando o assunto de um documento é alterado) e de todos os eventos reais.  

Com os princípios enunciados torna-se assim possível desenvolver arquiteturas adequadas 

destinadas a garantir, em qualquer momento: 

− A visão integrada do Sistema de Informação Documental, seja este estabelecido através 

de uma única aplicação centralizada ou distribuído por diferentes subsistemas 

produtores de documentos, com valor probatório; 

− A possibilidade da instalação de módulos específicos quando se trate de alargar as 

funcionalidades a atividades mais especializadas em que seja necessário respeitar 

normas diferentes (Registos de Saúde, Registos Notariais, etc.); 

− A garantia de rastreabilidade permanente que permita ações periódicas de auditoria, 

criando as condições necessárias à aceitação de documentos em quaisquer suportes, 

pelos órgãos de Administração da Justiça e Fiscal; 

− A migração transparente entre sistemas de gestão documental, por motivo da evolução 

das tecnologias, das plataformas ou das aplicações, com vista ao estabelecimento 

permanente de políticas de preservação digital; 

− A realização de auditorias de conformidade através de testes de certificação 

MoReq2010® ou de quaisquer outras especificações que venham a ser estabelecidas 

neste domínio, pela comunidade nacional e europeia. 

 

Do ponto de vista da organização arquivística a implementação de sistemas em conformidade 

(MCRS) com o MoReq2010®, constitui uma grande mudança face às práticas anteriores. 

Assim, na linha da definição de sistema de arquivo como «sistema de informação que integra, 
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gere e fornece acesso a documentos de arquivo, ao longo do tempo» (NP 4438-1:2005, 2.18), 

propõe a implementação de conjuntos de funcionalidades (denominados Serviços) que 

correspondem às principais tarefas descritas na norma portuguesa: 

 

− decisão sobre a forma de criar e capturar documentos; 

− classificação documental; 

− determinação dos prazos de conservação; 

− decisão sobre a eliminação de documentos; 

− decisão sobre as condições de armazenamento dos documentos; 

− decisão sobre as condições de controlo e acesso aos documentos; 

− determinação de toda a informação associada ao documento. 

 

De forma a esclarecer melhor a terminologia aplicada entende-se por Serviço, no MoReq2010®, 

o recurso abstrato representando uma capacidade de realizar tarefas que, no seu conjunto, 

correspondem a um funcionalidade coerente tanto do ponto de vista da entidade do sistema que 

o fornece como da que o solicita. Para ser usado, um Serviço deve ser realizado por um agente 

concreto e estar documentado através da descrição da sua interface e da semântica aplicada. 

Um bom exemplo do uso desta terminologia são as catuais funcionalidades disponíveis nos 

telemóveis mais modernos onde, no momento de serem ligados oferecem logo um conjunto de 

serviços ao utilizador - serviço de localização, serviço Wi-Fi, serviço de telefonia, serviço de 

Bluetooth, e assim por diante. Estes serviços do sistema são iniciados no momento do arranque 

e garantidos para serem executados quando uma aplicação (outro serviço) deles necessitar – 

fazer uma chamada, navegar na Internet, usar o sistema de mãos livres, etc. 

A parte abrangida pelo grupo central de Serviços essenciais a um sistema de gestão documental 

– o conjunto mínimo de funcionalidades – é o que vem descrito na especificação do 

MoReq2010®, sem prejuízo de cada Serviço poder ainda ser complementado por um ou mais 

módulos adicionais, necessários para implementar outro tipo particular de tarefas. 

A preocupação em considerar uma arquitetura modular, destina-se a implementar outras 

funcionalidades adstritas aos Serviços essenciais, de forma diversa mas sempre válida, 

facilitando a inclusão de tarefas variadas inerentes a diferentes necessidades sejam, por 

exemplo, as relativas ao utilizador (relação homem-máquina), a formas de classificação (adoção 

de diferentes tipos de classificação) ou tipos de documentos (sejam num suporte tradicional ou 

eletrónico). 

Para além do conjunto de Serviços próprios do MoReq2010® estão portanto previstos diferentes 

módulos de extensão que podem abranger outras atividades, como sejam o correio eletrónico ou 

a importação de registos. A plataforma de módulos de extensão destina-se a garantir uma 

especificação aberta e alargada facilitando, no futuro, a construção de novos módulos sobre os 

já existentes ou a extensão das funcionalidades disponíveis para melhor se adequar a requisitos 

mais específicos da indústria, comércio ou administração da justiça. 

Esta visão do universo de sistemas que colaboram com vista à gestão do ciclo de vida dos 

documentos é a melhor forma de garantir um ambiente evolutivo que não esteja dependente de 

compromissos decorrentes da obsolescência tecnológica. 

Apresentamos na figura seguinte o conjunto de Serviços essenciais que compõem a 

especificação do MoReq2010®. 
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O conjunto de serviços apresentado, destinado ao funcionamento de um Sistema de Gestão de 

Documental, pode ser assim descrito de uma forma resumida:  

• Serviço do Sistema - corresponde ao conjunto de funcionalidades básicas comuns a 

todos os serviços, necessárias para a execução dos mesmos, segundo um modelo 

orientado para a gestão do ciclo de vida dos documentos. Constitui o elemento 

unificador pois garante a implementação das regras fundamentais que governam todas 

as entidades e os outros Serviços. 

Um conceito que importa destacar é a arquitetura orientada por objetos, onde se 

considera cada instância individual como uma Entidade autónoma sobre a qual podem 

ser exercidas ações pelos diferentes Serviços. Todas as entidades existentes incluem 

obrigatoriamente um conjunto de dados descritivos (metadados), um histórico do que 

lhe aconteceu e as regras de acesso.  

Desta forma todos os objetos que existem, ou venham a existir, no sistema estarão 

identificados através da sua descrição, possuem uma lista dos eventos em que 

intervieram ao longo da sua existência, e estão protegidos por meio de uma lista com os 

acessos autorizados. Esta é uma particularidade distintiva essencial que constitui uma 

nova filosofia para o desenvolvimento de aplicações destinadas à Gestão Documental. 

• Serviço de Utilizadores e Grupos - tem em vista garantir uma boa administração de 

utilizadores e de grupos salvaguardando as questões de segurança, seja diretamente 

através do sistema operativo seja por meio de serviços de autenticação de utilizadores 

e/ou grupos, comuns a outras aplicações.  

• Serviço de Perfis – trata-se apenas de um modelo de referência orientado para o 

estabelecimento do conjunto de funcionalidades destinadas a garantir a capacidade de 

definição das regras de acessibilidade e utilização, referentes às funções que cada 

utilizador ou grupo pode executar ou entidades a que pode aceder. As permissões 

básicas usuais são demasiado limitadas para os sistemas de gestão de documentos pelo 

que neste caso são envolvidas preocupações adicionais como sejam a eliminação e a 

destruição de documentos e a existência de entidades residuais. 
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• Serviço de Classificação - conjunto de funcionalidades que garantem a capacidade de 

gerir e aplicar planos de classificação documental. Permitem estabelecer diferentes 

formas de classificação, tanto através da herança da sua agregação superior como pela 

atribuição direta de uma classe a uma agregação ou um documento e incluem a 

possibilidade da reclassificação, substituindo uma classe por outra. 

Um aspeto inovador é a possibilidade de partilha do Serviço de Classificação por outros 

sistemas onde ocorra a produção de documentos e tornar possível dispor de mais de um 

Serviço Classificação quando se pretender aplicar diferentes taxonomias, sejam 

hierárquicas ou poli hierárquicas. 

• Serviço de Registo de Documentos - elemento distintivo que agrupa o conjunto de 

funcionalidades essenciais para a gestão documental, através das quais formaliza a fase 

de captura dos documentos, permitindo a sua organização através da gestão das 

agregações que tenham uma característica comum. Ao prever as agregações dá outra 

ênfase ao significado dos documentos, colocando-os propositadamente junto dos que 

apresentam características idênticas para que assim, como um todo, correspondam ao 

que tratam. É assim uma das mais importantes funcionalidades, pelo impacto que tem 

na forma como passam a ser organizados os documentos. Com as agregações, torna-se 

possível separar claramente a Classificação da Organização de um sistema de arquivo, 

simplificando as taxonomias utilizadas. 

• Devemos ainda destacar que este serviço caracteriza todo o conjunto de funcionalidades 

disponíveis, por ser o único que não pode ser partilhado com outros subsistemas de 

informação dado que constitui a função principal inalienável de um Sistema de Gestão 

de Documentos Eletrónicos. 

• Serviço de Metadados - modelo de referência orientador da definição do conjunto de 

dados informativos sobre cada um dos objetos existentes no sistema. Ao pretender-se 

facilitar a interoperabilidade entre sistemas, que estejam em conformidade com o 

MoReq2010, exige-se a capacidade de exportar dados diretamente de um para outro 

sistema preservando a integridade e o contexto das entidades transferidas. Através do 

modelo de metadados torna-se possível que todas as entidades existentes sejam 

reconhecidas e interpretados de forma universal. 

• Serviço de Seleção e Eliminação - conjunto de funcionalidades que garantem a 

capacidade de cumprir os prazos de conservação e o destino final, decorrentes das 

políticas de avaliação documental expressas na Tabela de Seleção de Documentos. Esta 

é o meio privilegiado para que o Serviço de Seleção e Eliminação consiga garantir a 

gestão do ciclo de vida dos documentos.  

Refira-se que a necessidade de uma maior eficácia e racionalidade implica uma boa 

gestão da informação digital e por isso um novo tipo de abordagem, em que os 

documentos e respetivo conteúdo a eliminar dão origem a entidades residuais 

comprovativas da sua presença legal e correto destino final. 

• Serviço de Retenção - conjunto de funcionalidades que garantem a implementação das 

políticas necessárias à salvaguarda e preservação dos documentos, por exigências 

administrativas ou legais diferentes das constantes da Tabela de Seleção. Algumas 

vezes ocorre uma imposição de prazos de retenção diferentes, aplicados por razões 

excecionais, que interrompem o ciclo de vida normal dos documentos e previnem a 

eliminação dos mesmos, enquanto este se mantiver ativo esse constrangimento. 

Sobrepondo-se aos prazos estabelecidos constituem por isso a forma de acautelar 

situações de exceção que possam vir a ocorrer e para o qual é necessário a 

implementação de regras e procedimentos específicos. 
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• Serviço de Pesquisa - conjunto de funcionalidades que permitem a recuperação da 

informação e o acesso aos objetos digitais, assim como aos respetivos metadados. 

Saliente-se que pelas características da informação documental se deve garantir, pelo 

menos, dois métodos para encontrar a informação: navegação de uma entidade para 

outra, que lhe esteja relacionada (por exemplo, de uma entidade principal para as suas 

entidades secundárias, de agregações para as suas classes, de utilizadores para os seus 

grupos, de documentos para os seus componentes, etc.) ou pesquisar de entidades que 

satisfaçam as características específicas de uma expressão de busca. 

• Serviço de Exportação – este é talvez o serviço mais importante para garantir a 

preservação digital ao conferir a capacidade de exportar registos para outros sistemas de 

gestão de documentos, mantendo os metadados associados e as propriedades relativas à 

integridade, autenticidade, fiabilidade, confidencialidade e usabilidade 

(interoperabilidade tecnológica e semântica). O Serviço de Exportação deverá assim 

assegurar a transferência completa das entidades de um sistema de gestão de 

documentos eletrónicos, para outro, através de um formato comum XML, com a 

descrição detalhada dos valores de metadados, histórico de eventos, permissões de 

acesso e conteúdos dessas entidades. 

Prevendo um esquema XML (XML Schema), define a estrutura, conteúdo e semântica 

de documentos XML, no momento de exportação e/ou de prévia importação. As 

funcionalidades disponíveis devem implementar na íntegra este esquema, de forma a 

permitir a definição e captura dos elementos de metadados contextuais, bem como as 

variações que venham a ocorrer com futuros módulos de extensão a ser introduzidos. 

 

1.5.3. Implementação do projeto de Gestão Documental 

No que diz respeito às tarefas de implementação salienta-se o controlo do progresso do projeto a 

vários níveis, nomeadamente controlo de prazos, gestão de riscos e expectativas. É ainda 

fundamental a documentação do projeto para efeitos de análise e avaliação posterior. 

Gestão da mudança: envolvimento de chefias e utilizadores 

É muito importante garantir que desde o princípio do projeto as chefias e os utilizadores são 

envolvidos no projeto. Este envolvimento é geralmente conseguido através de 4 tipos de ações: 

Apresentação sobre o projeto (benefícios globais e particulares) 

No início do alargamento da implementação a toda a organização, e previamente às 

sessões de formação, poderão ser organizadas uma (ou várias) sessões de apresentação 

sobre o projeto para apresentação dos objetivos do projeto, explicar quais as mudanças 

que se vão registar a partir do momento de implementação do sistema e quais as tarefas 

a executar que cumprirão aos utilizadores, apresentação do plano de trabalhos e de 

formação a desenvolver e das tarefas a executar pelos vários envolvidos, realização de 

uma primeira apresentação do sistema demonstrando fluxos de trabalho simples, 

esclarecer dúvidas/questões dos utilizadores e detetar possíveis situações não 

contempladas no planeamento inicial do projeto ou a ter em conta durante o período de 

implementação no terreno do sistema. 

Formação sobre o sistema 

Importante para a boa prossecução do projeto será o facultar aos futuros utilizadores do 

sistema formação específica na operação do sistema, tendo em conta aquelas que serão 

as tarefas a exercer. Esta formação deve visar a preparação para aspetos novos no 

exercício das funções de cada colaborador da organização uma vez que vai implicar 

mudanças de rotinas/métodos de trabalho. 
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Nestas sessões é importante a presença de um membro da equipa de projeto da 

organização para acompanhar o formador no esclarecimento de dúvidas e/ou 

procedimentos da organização. 

Formação sobre os procedimentos 

Paralelamente às sessões de formação centradas no sistema em concreto, é também 

importante facultar formação relativa aos procedimentos a adotar com este novo sistema 

e a cujo levantamento e reengenharia se procedeu na fase inicial do projeto. Trata-se 

sobretudo de transferir para os utilizadores essas novas práticas de modo que as 

exerçam de modo uniforme e não de acordo com a interpretação individual de cada um. 

Envolvimento nos testes de aceitação 

Durante o processo de implementação é importante envolver os utilizadores na 

execução dos testes de sistema uma vez que, para além da utilização das 

funcionalidades em concreto, é importante que sejam detetados possíveis erros sob o 

ponto de vista da utilização sistema de acordo com aquelas que são as práticas da 

organização. 

Gestão do âmbito, riscos, prazos e orçamento do Projeto 

Ao longo de todo o projeto é importante que seja efetuado um controlo adequado do âmbito, 

riscos, prazos e orçamento do projeto para evitar desvios e para garantir que eventuais ações de 

correção são efetuadas oportunamente sem grande prejuízo do planeamento inicial. 

Elaboração e manutenção de documentação de projeto/técnica 

À semelhança dos cuidados que se recomendam para a documentação objeto destes tipos de 

projetos, a própria documentação do projeto deve ser mantida de forma atualizada para que seja 

possível perceber no futuro como e porque foram tomadas determinadas decisões que são 

importantes para a evolução dos procedimentos. 

 

 

1.5.4. Manutenção e Suporte da solução 

No período pós-implementação de um projeto de Gestão Documental um aspeto muito 

importante mas por vezes descurado é o de garantir uma correta manutenção e suporte da 

solução implementada. Existem cinco componentes sobre as quais estas tarefas de manutenção e 

suporte se devem centrar: 

 

Hardware 

O hardware torna-se obsoleto a curto/médio e a um sistema de gestão documental estão 

associadas necessidades de storage específicas que vão crescer exponencialmente. Por 

esse motivo o planeamento do período de manutenção deve contemplar um plano de 

suporte ao hardware e uma capacidade de crescimento adequada aos volumes de 

informação geridos pela organização. 
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Software 

O próprio software selecionado, mesmo contemplando todos os requisitos elencados no 

capítulo respetivo precisará de manutenção e poderá ter que ser alterado para se adequar 

a novos procedimentos e imperativos legais. Essa manutenção deverá ser prevista 

aquando dos cálculos de custos de aquisição do software para que a ferramenta não se 

torne obsoleta. 

Alterações nos processos 

A realidade de uma organização não é imutável e pode mudar ao longo do tempo fruto 

de alterações legislativas ou de reestruturações orgânicas que alteram o quadro de 

funções/tarefas habitualmente desempenhado. 

Tal como no início do projeto é importante conhecer a realidade da organização para 

implementar o sistema de Gestão Documental através do levantamento das suas 

atividades e macroprocessos, após a sua implementação é importante assegurar uma 

otimização mais profunda dos processos da organização revendo as suas atividades de 

modo a detetar possíveis ajustes ou pontos de melhoria nos circuitos documentais e que 

permitam a obtenção de ganhos não só em termos de tempo mas também de eficiência 

na execução das várias tarefas de cada processo. Após esta tarefa, os novos processos 

deverão constar de uma revisão do manual de procedimentos e serem implementados no 

sistema de Gestão Documental. 

Alterações no plano de classificação 

Em resultado das alterações nos processos que se verificarem poderá também ser 

necessário rever o plano de classificação de modo a dar suporte à nova estrutura de 

processos caso existam uma alteração nas funções desempenhadas pela organização. 

Tendo por base as várias etapas já referidas para a elaboração de um plano de 

classificação, após a análise do contexto de produção documental e elaboração do plano 

de classificação devem ser realizadas reuniões de discussão e testes de aplicação do 

plano de classificação envolvendo os vários intervenientes da organização no processo. 

Formação contínua e de novos colaboradores 

No período pós-implementação de um projeto de Gestão Documental é também 

importante assegurar uma formação regular dos recursos humanos em termos de 

operação do sistema implementado. 

Para além de prever formação (sistema e procedimentos) para os novos utilizadores da 

organização na mesma lógica do já apresentado no capítulo relativo ao envolvimento de 

chefias e utilizadores (ver capítulo Gestão da mudança: envolvimento de chefias e 

utilizadores), é importante promover uma reciclagem contínua dos conhecimentos dos 

utilizadores que já operam o sistema. Estas sessões tanto poderão ser sessões de 

esclarecimento de dúvidas relativas a rotinas/métodos de trabalho e sua interação com o 

sistema (importantes sobretudo quando existem alterações ao sistema que podem mudar 

a forma de trabalhar), como sessões práticas de formação em sala de modo a simular o 

ambiente real de trabalho. 

Para além da componente de operação do sistema, deve também ser contemplada 

formação complementar de esclarecimento relativa aos procedimentos a adotar para que 

as práticas da organização sejam entendidas e executadas de modo uniforme e não de 

acordo com a interpretação individual de cada um. 
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Tudo isto deverá ter por base o fornecimento aos formandos dos manuais do sistema de 

Gestão Documental, manual de procedimentos e manual de arquivo devidamente 

atualizados de acordo com versão do sistema disponibilizado e procedimentos em vigor 

na organização. 
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Sumário Executivo 

A crescente tomada de consciência do valor e da importância da informação e dos documentos, 

como elementos determinantes de suporte ao processo, determina que só tenham significado 

enquanto forma de evidenciar um processo de negócio. Apesar de ser uma expressão ainda 

pouco aceite no setor público, o facto é que todos os organismos têm os seus processos de 

negócio, que são o espelho das suas áreas de atividade e atuação. Assim, torna-se decisiva para 

a gestão de processos de negócio ou, para utilizar o conceito internacional, o Business Process 

Management (BPM), a gestão do universo de informação. 

Feito um enquadramento do conceito de Business Process Management (BPM), enquanto 

disciplina que promove a visibilidade, otimização e melhoria contínua dos processos de 

negócios, facilitando a inovação empresarial, faz-se uma descrição do estado da arte em 

Portugal, através de diversos indicadores relativos à sua maturidade nas organizações. 

Uma interrogação principal decorre de perceber qual a premência de incluir a componente de 

processos no âmbito de uma abordagem à gestão de informação. São duas as principais razões 

que podem levar a esta reflexão: 

− A gestão de informação por si só é importante, mas não pode perder de vista os 

processos com que se relaciona e que dela necessitam; 

− A forma como os processos são executados numa organização é um fator determinante 

a ter em conta para a definição das políticas de gestão de informação. 

Partindo de tais premissas, apresenta-se um exemplo prático que pretende demonstrar como a 

gestão de processos de negócio e a informação que os suportam são interdependentes. 

O BPM, constituindo-se cada vez mais como diferenciador para as Organizações, vai 

percorrendo um caminho evolutivo, tirando partido das tendências transversais emergentes. O 

Adaptive Case Management e o Process Mining são disso exemplos. Os intervenientes nos 

processos podem ser “orientados” quanto às próximas ações possíveis, de acordo com padrões 

relativos a um determinado contexto de informação, dotando assim os processos de maior 

agilidade e flexibilidade. 
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2.1. Enquadramento  

Gerir a informação é um desafio permanente em qualquer organização, seja ela pública ou 

privada. Não só pela quantidade, cada vez maior, mas também pela diversidade de fontes e de 

formatos. Enquanto há algumas décadas atrás, a informação residia sobretudo em documentos 

físicos, na atualidade a informação entra nas organizações proveniente de uma multiplicidade de 

origens, colocando um desafio permanente em matéria de receção, processamento e utilização 

para os fins a que se destina. Este é um foco de preocupação para as organizações e as leva a 

planear e implementar soluções para ir ao encontro de um problema sistémico, de modo a não 

perder informação crítica para o seu negócio. 

O âmbito deste estudo não tem em vista qualquer caráter científico, mas antes apresentar 

algumas reflexões e conclusões, que possam suscitar a análise, ponderação e melhor decisão por 

parte de quem tem responsabilidades nesta matéria. Assiste-se a uma tendência para confundir 

ou misturar conceitos, o que se reflete nas várias designações que pairam à volta do tratamento 

dos documentos e dos conteúdos. Espera-se que cada um dos temas apresentados contribua para 

clarificar conceitos e uniformizar a abordagem à resolução de um problema, mais geral, que é o 

da receção, tratamento, utilização, arquivo e eliminação do documento e respetivo conteúdo. 

Independentemente da designação, neste contexto, o que é importante é consciencializar o valor 

e a importância do documento / conteúdo dentro de um determinado processo. Ou seja, o 

documento só é importante enquanto elemento que sustenta um processo de negócio. Apesar de 

esta expressão ainda ser pouco aceite no setor público, o facto é que todos os organismos têm os 

seus processos de negócio quer se trate do setor público, quer se trate do setor privado. 

A ser assim, será necessário, antes de mais, identificar quais são os processos de negócio da 

organização, quais são os subprocessos que decorrem daqueles ou que a eles vão conduzir e que 

documentos fazem parte desses processos e subprocessos. Gerir esse vastíssimo universo 

informacional é o objeto da gestão de processos de negócio ou, para utilizar o conceito 

internacional, do Business Process Management – BPM. 

Quando se fala em BPM, fala-se em métodos, técnicas e ferramentas para suportar o desenho, 

análise, melhoria, gestão e análise dos processos de trabalho das organizações.  

Não sendo o BPM o objetivo principal deste trabalho, a gestão de processos será abordada na 

perspetiva da sua mais-valia para uma gestão de informação mais eficaz e de risco mais 

reduzido. Considerou-se importante referi-lo, pelo que representa a nível de mudança de 

métodos de trabalho nas Organizações, assim como pela preponderância que tem atualmente 

numa arquitetura de referência. Seria estranho, e até obsoleto, abordar a dimensão dos 

processos, sem ter em conta a realidade do BPM. 

Finalmente, e como é importante este facto, dada a conjuntura económica e financeira que o 

país atravessa, a racionalização passa também por ajudar as Organizações a implementar as 

soluções de que realmente necessitam. Como tal, e quando se pensa na elaboração de um 

Caderno de Encargos, deve-se pensar no conjunto de funcionalidades que realmente são 

necessárias à Organização e não o contrário: como não se tem a certeza do que se necessita, 

adquire-se a solução que responde aos mais diversos tipos de requisitos. Corre-se o sério risco 

de se inviabilizar um projeto por razões financeiras ou de se concretizar um investimento que 

está acima do que era necessário. 

Perceber os vários conceitos, as funcionalidades, os ganhos e os benefícios permite uma 

definição mais realista do que a Organização precisa. A este respeito, as necessidades divergem, 

conforme se trate de uma empresa ou de uma entidade da Administração Pública. 

  



2. Gestão por Processos de Negócio 

APDSI. Gestão Documental na Governança da Informação                                                                       35 

 

2.2. Conceitos  

Para uma melhor compreensão das questões aqui abordadas importa referir algumas das 

principais noções que estão relacionadas com a gestão por processos de negócio. 

Entende-se por Processo de negócio uma sequência de passos ou de atividades colaborativas, 

bem coordenadas e orquestradas, que se traduz em valor para o cliente, seja no setor privado ou 

público. Os processos de negócio decorrem diretamente dos estatutos de uma organização 

privada, enquanto no setor público, decorre(m) da missão da organização. 

É também consensual recorrer ao termo original Business Process Management (BPM) para 

referir a abordagem destinada a identificar, desenhar, executar, documentar, avaliar, monitorizar 

e controlar processos de negócio, automatizados ou não automatizados, para atingir resultados 

consistentes, alinhados com objetivos estratégicos da organização. BPM envolve a definição 

deliberada, consistente e suportada em tecnologia, para melhorar, inovar e gerir processos de 

negócios, que otimizam resultados, criam valor e habilitam a organização a atingir os seus 

objetivos de negócio, de forma mais ágil. BPM pressupõe Alinhamento estratégico, 

Governação, Métodos, Sistemas de Informação, Pessoas e Cultura Organizacional (vom Brocke 

& Rosemann, 2010).  

A gestão por processos de negócio decorre da preocupação com a cadeia de valor expressa pela 

diferença entre o custo de uma determinada atividade e o valor final dessa atividade, dentro do 

conjunto de atividades de uma organização (Porter, 2007), e pode ser identificada através do 

ciclo de vida dos processo (Business Process Lifecycle) . O ciclo mais amplo começa com a 

criação do processo, passa por todas as fases que o compõem, otimiza-as, eventualmente, e 

termina quando o processo está concluído (bptrends, 2014). 

Acontece que a emergência de novas abordagens à gestão de processos salientou o ACM 

(Adaptive Case Management) na abordagem de suporte a processos não estruturados que, de 

acordo com o contexto em que se encontra, apresenta ao interveniente sugestões de possíveis 

próximos passos, que não o impedem de tomar a opção que considere mais apropriada, 

mantendo o conceito de workflow ad-hoc. 

O conceito genérico de workflow é no entanto o termo mais comum adotado em muitas 

abordagens quando se trata de especificar a sequência de passos necessários para que se possa 

atingir a automatização de processos de negócio, de acordo com um conjunto de regras 

definidas, envolvendo a noção de processos, permitindo que estes possam ser transmitidos de 

uma pessoa para outra, de acordo com algumas regras (Wikipedia, 2014). 

É por isso o termo aplicado, por exemplo, quando se fala de automatização de processos para 

o caso de aplicação de um sistema no controlo a processos produtivos, administrativos ou 

comerciais, com o objetivo de reproduzir as suas funções automaticamente, sem a intervenção 

direta do homem. 

A necessidade de encontrar uma notação normalizada para a representação das atividades levou 

à aceitação do BPMN (Business Process Model and Notation) enquanto especificação para 

modelagem visual de processos, com o objetivo de promover uma interface simples, mas 

poderosa, que possa ser utilizada, tanto por profissionais de processos e sistemas como por 

utilizadores. A notação BPMN oferece às organizações a capacidade de perceber os seus 

procedimentos internos com base numa notação gráfica, ao mesmo tempo que lhes oferece a 

capacidade para comunicar tais procedimentos de uma forma normalizada. Para além disso, a 

notação gráfica facilita a compreensão das formas de colaboração e as transações entre 
organizações, permitindo a adaptação rápida a novas circunstâncias (Gustav & Krogstie, 2010). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processos_de_neg%C3%B3cio
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Saliente-se que a utilização de muitos destes conceitos são só possíveis por estarmos perante 

uma nova cultura organizacional, isto é, um padrão de pressupostos básicos que um dado 

grupo inventou, descobriu ou desenvolveu, aprendendo a lidar com os problemas de adaptação 

externa e de integração interna e que têm funcionado suficientemente bem para serem 

considerados válidos e serem ensinados aos novos membros como o modo correto de 

compreender, pensar e sentir, em relação a esses problemas - definição de Schein (1984), citada 

por Bilhim (Bilhim, 2008). 

A desmaterialização, passagem para suporte digital de documentos entrados ou existentes nas 

organizações em suporte analógico, de modo a convertê-los e tornar possível o processamento 

em equipamentos que recorrem a técnicas digitais, tanto ao nível da edição e visualização como 

da transmissão e armazenamento decorre dessa cultura organizacional induzida pelas 

tecnologias que pretende eliminar a circulação do suporte papel. 

Podemos por isso dizer que para a nova abordagem proposta com o BPM nos orienta para uma 

reengenharia de processos, através do redesenho da forma como as atividades são realizadas 

numa organização, de forma a melhorar a eficiência e reduzir custos. Conceito introduzido em 

1990 por James Champy e Michael Hammer. Segundo estes autores, o processo de redesenho 

procura determinar de que forma a informação circula ao longo de um processo e de que forma 

é processada, para encontrar operações desnecessárias ou em duplicado e para melhorar o 

processo de decisão, bem como a fiabilidade e exatidão dos passos que fazem parte do processo. 

Corresponde à adopção de algo inovador, com o objectivo de provocar uma mudança 

substancial e radical num processo (Davenport T. , 1993), citado por (Carvalho, 2001, pp. 77-

90). 
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2.3. O Business Process Management (BPM): breve enquadramento 

Um processo de negócio pode ser entendido como um conjunto de medidas, destinadas a 

produzir um produto ou serviço, que inclua todas as atividades que possam proporcionar 

resultados específicos a um determinado cliente. Business Process Management (BPM) é uma 

disciplina que combina recursos de software e conhecimento de negócio para acelerar a 

melhoria de processos de negócios e facilitar a inovação empresarial.  

Representa uma nova forma de visualizar as operações de negócio, que vai além das estruturas 

funcionais tradicionais. Essa visão compreende todo o trabalho executado para entregar o 

produto ou serviço do processo, sendo independente de quais as áreas funcionais ou localizações 

envolvidas, iniciando-se num nível mais elevado, que se subdivide em processos que possam ser 

realizados por uma ou mais atividades (fluxos de trabalho) dentro das funções de negócio (áreas 

funcionais). As atividades, por sua vez, são decompostas em tarefas e incorporam um conjunto 

de passos e ações, com vista a realizar o trabalho, num determinado cenário. 

 

 

Processos orquestrando atividades  

(Fonte: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – ABPMP BPM CBOKV3.0, pág.33) 

 

No contexto de BPM, existe uma variedade de padrões de modelação de processos, visualização 

e execução, bem como ferramentas para suporte a recursos, tais como, a validação de pré-

implementação de processos e automação de processos de implementação, escondendo a 

complexidade do middleware distribuição. 

 

2.3.1. O BPM em Portugal 

Em 2013, o IPBPM (Instituto Português de BPM) e a Universidade do Minho, em colaboração 

com a AEP (Associação Empresarial de Portugal) e a Universidade de Utrecht, da Holanda, 

lançaram o observatório BPM de Portugal. O objetivo do observatório prende-se com a 

necessidade de alertar as organizações para o importante contributo das abordagens e práticas 

BPM. 
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Em 2012, foi efetuado um estudo (Coelho, 2013) que procurava conhecer o estado da 

maturidade da gestão por processos nas organizações em geral e perceber o seu contributo para 

a produtividade e crescimento. O estudo foi iniciado a partir das 300 maiores empresas e 

posteriormente foi estendido às PME e restantes organizações, nomeadamente à Administração 

Pública.  

A recolha dos dados foi efetuada com base num questionário composto por 37 questões que, 

tendo embutido o modelo de maturidade holandês (Pascal Ravesteyn, HU University of Applied 

Sciences, Utrecht, Netherlands), de sete dimensões, deveria permitir, no futuro, a sua 

comparação com estudos efetuados na indústria holandesa.  

Por sua vez, a análise dos dados foi efetuada com base no modelo de maturidade BPM 

Australiano (Roseman & Bruin, Queen University of Technology, Brisbane, Austrália), 

constituído por seis dimensões, nomeadamente, Alinhamento estratégico, Governança, Método, 

Tecnologias de informação, Pessoas e Cultura organizacional. 

O questionário é constituído por grupos de perguntas, que se enquadram em cada dimensão. 

Cada organização respondeu de forma a caraterizar a sua empresa, com o objetivo de a 

posicionar num nível de maturidade. Exemplos de perguntas utilizadas no questionário: 

Primeira dimensão, o alinhamento estratégico: “Os indicadores chave de desempenho (KPI) 

são definidos para cada processo e o desempenho de cada processo está continuamente a ser 

medido?” 

Segunda dimensão, a governação: “Para cada processo é desenvolvido um plano para 

determinar o orçamento, o número de pessoas e os recursos necessários, baseados na procura, 

meta e resultados estimados/previstos? 

Terceira dimensão, os métodos: “A organização esforça-se por continuamente aperfeiçoar os 

processos e gerir o processo de melhoria, utilizando técnicas e o ciclo Plan, Do, Check, Act 

(PDCA)?”  

Quarta dimensão, IT: “As ferramentas de software são utilizadas para descrever e modelar os 

processos?” 

Quinta dimensão, as pessoas: “Para executar um processo de acordo com os seus objetivos, são 

alocadas as pessoas certas (número, conhecimento, experiência)?” 

Sexta dimensão, a cultura organizacional: “Dentro da organização existem comunidades 

formais e informais, em que os processos orientados para os funcionários (ex. donos de 

processos, analistas) partilham ativamente o seu conhecimento e experiência?” 

 

2.3.2. Maturidade BPM: alguns dados estatísticos  

No âmbito do alinhamento estratégico, há, para 50% das empresas, uma clara relação entre a 

estratégia e os objetivos da organização e dos processos. A definição de indicadores chave de 

desempenho para cada processo e a medição ativa do desempenho do processo são, no entanto, 

algo a ser melhorado. 

Na Cultura organizacional, o enfoque no relacionamento com o cliente, assim como o trabalho 

de equipa, como prática comum na organização, são evidentes, fazendo parte da cultura nas 

empresas portuguesas em 73%. No que diz respeito a fazer/adotar as alterações nos processos, 

60% das organizações/funcionários apresentam dificuldades. 
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Na Governança, se um processo precisa de ser ajustado (alterado, melhorado), para 66% das 

empresas é claro quem é o responsável por essa tarefa. Para cada processo é designado um 

dono/responsável. Por outro lado, 67% das empresas falham no planeamento do orçamento, do 

número de funcionários e recursos necessários para executar um processo, de acordo com os 

seus objetivos. Estes objetivos são baseados na procura estimada/prevista, metas e resultados 

necessários a serem melhorados. 

Em 54% das organizações, é conseguido alocar as pessoas certas e os recursos para executar um 

processo de acordo com os seus objetivos. No entanto, as pessoas que participam nesse processo 

precisam, em 46% dos casos, de ser melhor treinadas/formadas com o intuito de adquirir as 

competências necessárias à execução do processo. 

Nos métodos, 52% das organizações esforçam-se por uma melhoria contínua dos processos e 

planeiam e gerem ativamente essa melhoria. Relativamente aos relatórios que utilizam, algo tem 

de ser melhorado. 50% dos relatórios utilizam métodos de melhoria de processos e de técnicas, 

tais como Lean, Six Sigma e teoria das restrições. 

No IT/IS, onde tal é possível, 62% das empresas têm processos totalmente automatizados (em 

linha reta através do processamento). No entanto, os sistemas de informação falham em não 

fornecer indicadores de desempenho do processo em tempo real (monitorização das atividades 

do negócio) e falham também as ferramentas de software para descrever e modelar os 

processos. Estão classificados nos níveis 1 e 2, 71% das empresas. 

 

 

 

O estudo revelou que os processos, na maioria das organizações inquiridas, tinham um grau de 

maturidade de nível 3 (processos definidos e em conformidade com os requisitos) e que essas 

mesmas organizações tinham a ambição de evoluir para o próximo nível, o 4 (de uma escala 

máxima de 5).  
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2.4. Uma abordagem integrada de gestão de processos com a informação que 

o suporta 

No momento em que se constitui este grupo de trabalho, uma das questões que logo veio ao de 

cima, foi a necessidade de incluir a componente de processos no âmbito de uma abordagem à 

gestão de informação.  

Foram duas principais razões que levaram a esta situação: 

• A gestão de informação por si só é importante, mas não pode perder de vista os 

processos com que se relaciona e que dela necessitam; 

• A forma como os processos são executados numa Organização é um fator determinante 

a ter em conta para a definição das políticas de gestão de informação. 

Vemos assim que estes dois motivos acabam por ser interdependentes e, enquanto tal, devem 

ser tidos em conta. 

 

 

 

Para que se possa demonstrar o valor associado a um olhar simultâneo a processos e 

informação, procurou-se tomar por base uma situação que fosse comum à maioria das 

Organizações e que tem a ver com o tratamento das faturas de fornecedores que são recebidas.  

Quando uma fatura é recebida na Organização, antes de ser reconhecida e caracterizada como 

uma fatura, trata-se, tão-somente, de mais um documento de correspondência que entra na 

Organização. 

Se a tivermos em conta apenas como documento, facilmente podemos imaginar a tramitação de 

que é alvo: 

• Carimbo de entrada (ou outra forma de assinalar a entrada na Organização); 

• Envio à área financeira; 

• Análise da fatura para a respetiva caracterização (fatura de materiais ou de serviços, 

pedido de compra / contrato previamente efetuado, etc.); 
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• Envio do documento aos interlocutores responsáveis pela sua validação e/ou aprovação 

(podendo haver necessidade de consultar informação ou anexar documentos de 

suporte); 

• Validação ou aprovação da fatura, com devolução da mesma à área financeira, que a 

enviará aos serviços da tesouraria para que procedam ao respetivo pagamento no devido 

prazo de vencimento. 

 

Rapidamente se percebe que, para além de estarmos perante uma descrição bastante simplista do 

cenário, algumas das etapas mencionadas implicam a realização de várias atividades e que, em 

diversos casos, podem ser repetidas. Por exemplo: a verificação de existência de um pedido de 

compra ou contrato pode ser efetuado logo no início pela área financeira, mas, também, 

posteriormente, pela área envolvida, pelo armazém onde os materiais foram entregues, pela 

pessoa responsável pela aprovação final, etc. 

Trata-se de uma situação ineficiente, que em vários casos implica a realização de cópias do 

papel (fatura, contrato, guias de remessa, etc.), sem que isso aporte qualquer valor, bem pelo 

contrário. 

Ainda que a fatura fosse desmaterializada no momento da sua receção e toda a circulação 

decorresse eletronicamente, haveria muito a fazer a nível de otimização, para além de termos 

associada à circulação da fatura e funcionalidades necessárias, um grau de complexidade 

elevado. 

Este contexto, comum a várias organizações, leva-nos então à pergunta: então e se olhássemos o 

documento “fatura”, como parte de um processo de gestão de faturas? 

Comecemos então por incluir uma fatura que é recebida, na instanciação de um novo processo 

(admitindo que não estamos a olhar um processo de compras na sua perspetiva global e que 

ainda teria associados mais ganhos). 

 

 

 

Ao ser recebida, ainda como correspondência, o documento será devidamente preparado e 

digitalizado. A sua imagem será disponibilizada a uma Equipa para que possa proceder à sua 

classificação (por razões de simplicidade, não vamos considerar os mecanismos de 

PROCESSO
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reconhecimento inteligente (OCR), que poderiam automatizar significativamente as atividades 

de classificação e recolha de dados). 

Quando o documento é classificado como fatura, é então criado um novo processo, constituído 

pela imagem do documento digitalizado. Nesta altura, será tomada uma decisão de 

encaminhamento: manual ou automático (pela aplicação de regras associadas a faturas). 

A partir deste momento, a fatura física (documento em papel) pode ser arquivado no local 

próprio: seja um arquivo central ou local (por exemplo no arquivo da Direção Financeira).  

 

 

 

A possibilidade de arquivar a fatura logo após a sua receção dá-nos a possibilidade de assegurar 

o cumprimento dos requisitos legais relativos à preservação digital e, nos casos em que tal for 

possível, ao valor probatório da informação desmaterializada. 

Muitos destes requisitos legislativos podem ser cumpridos de forma transparente para o 

utilizador, uma vez que são componentes tecnológicos e/ou de infraestrutura de suporte à 

solução, que asseguram o respetivo cumprimento. 

A fatura segue então para o primeiro destinatário, mas, antes disso, alguns dos dados de 

classificação poderão permitir a realização de um conjunto de tarefas automáticas: 

• A classificação do documento de acordo com o plano de classificação em vigor, 

podendo iniciar a contagem do prazo de retenção respetivo; 

• A recolha de dados do fornecedor em questão, com a possibilidade de acesso a 

informação mais detalhada, se necessário; 

• O envio da fatura para um grupo de pessoas, em que qualquer uma delas tem a 

capacidade para dar seguimento ao processo. 

Podíamos enriquecer ainda mais o contexto de informação, mas sendo mais conservadores, não 

nos podemos esquecer que a fatura foi desmaterializada por uma Equipa que trata a 

correspondência recebida e, como tal, não terá conhecimentos muito profundos para permitir 

que seja obtida mais informação nesta fase. 

 

PROCESSO

PRESERVAÇÃO

DIGITAL

VALOR

PROBATÓRIO
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No entanto, a capacidade de obter informação complementar de forma automática, já nesta fase, 

permite-nos fechar o último quadrante do diagrama, com a componente da interoperabilidade, 

que nos será de muita utilidade noutras etapas do processo, como iremos ver. 

 

 

 

Voltemos então à fatura, cujo processo de tratamento entra na área financeira. Nesta primeira 

linha mais especializada, a interoperabilidade com outros sistemas (nomeadamente o financeiro) 

é determinante: 

• Se é uma fatura relativa a materiais, o processo pode ser complementado com os dados 

do pedido de compra ou o contrato que a pode suportar, para que o interveniente no 

processo possa estabelecer esta associação sem ter que ir a outra aplicação; 

• Com esta informação disponível, podem ser validados os valores que estão a ser 

faturados; 

• Os conteúdos associados à entrega dos materiais em causa (guias de remessa ou outros 

comprovativos), provenientes dos armazéns ou outros locais de entrega podem ficar 

disponíveis para consulta, para verificação não só da entrega, mas das quantidades que 

deram entrada; 

• No caso de haver divergências (para as quais a pessoa até poderia ter sido alertada logo 

de forma proactiva) ou não haver um pedido de compra ou um contrato de suporte, terá 

que haver um encaminhamento da fatura para uma outra Equipa. 

Neste ponto de encaminhamento, surge mais um benefício de estarmos a tratar a fatura no 

âmbito de um processo e não como um documento independente: toda a caracterização efetuada 

até ao momento, assim como as várias atividades realizadas, são encaminhadas, evitando a 

repetição de tarefas com mesmo fim (pesquisa de outros sistemas, validações de contexto, 

produção de fotocópias da informação, etc.). Por outro lado, se o encaminhamento for efetuado 

para a área incorreta, há a garantia de que não se perde informação e o novo encaminhamento 

pode ser efetuado com todos os dados disponíveis. Estes encaminhamentos podem ser diversos: 

para a área a que se destinam os materiais em causa, para o armazém ou ponto de entrega, para 

que confirme e valide a receção, etc. 

 

PROCESSO

PRESERVAÇÃO
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Quando as faturas se referem a serviços, aplica-se a mesma lógica e riqueza do 

encaminhamento, tornando-se o histórico de atividades realizadas mais relevante, para efeitos 

de “constituição do processo” e como suporte a uma aprovação ou despacho que há de surgir, 

caso todos os valores se encontrem em conformidade. 

Toda esta tramitação, que terminará com o pagamento ou a devolução da fatura, pode ser 

complementada nas quatro dimensões identificadas ao longo da apresentação do exemplo: 

• Toda a informação de suporte, que seja anexada ao processo, pode ser declarada e 

classificada, vendo o seu ciclo de vida gerido de acordo com a política corporativa; 

• As ações que são tomadas, nomeadamente os despachos que são dados, podem ser 

vinculativas – nas situações em que a legislação o preveja – em formato eletrónico, 

assegurando o valor probatório sem recorrer à materialização em papel; 

• Assim como o processo pode ser complementado com informação proveniente de 

outros sistemas da Organização, de forma transparente para o utilizador, o próprio 

processo, através de informação gerada ou recolhida ao longo do seu fluxo, poderá 

alimentar e enriquecer os dados de outros sistemas e aplicações; 

• No final, o sistema de suporte à contabilidade poderá receber os dados que foram sendo 

consolidados durante o processo, sem recurso à reintrodução de dados, com a 

possibilidade de automatizar o processo específico de pagamento. 

O potencial de automatização é vastíssimo e sê-lo-á tanto mais quanto maior for o foco no 

processo, suportado pela informação de que necessita. Veremos, mais à frente neste documento, 

que uma das tendências de evolução nesta área concretiza isto mesmo. 

Com a orientação ao processo, existe ainda um outro benefício intrínseco: ele torna-se visível, 

através dos seus dados operacionais e podemos analisá-lo, monitorizá-lo e otimizá-lo, 

introduzindo melhorias e automatismos de forma faseada, ao longo do tempo. É o chamado 

ciclo de vida do processo, em que este deixa de ser visto como algo estanque, que se desenha e 

implementa, mas passa a ser algo evolutivo, passível da introdução de diversas melhorias, cujos 

resultados podem ser observados, deixando de haver uma preocupação tão grande em desenhar 

o processo ótimo, porque sabemos que este pode ir melhorando gradualmente. 
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2.5. Interoperabilidade 

Para além da aplicação prática da dimensão da interoperabilidade associada aos processos, é 

importante olhar para ela de uma forma mais conceptual, ainda que não seja objetivo deste 

documento aprofundar de forma exaustiva e transversal o conceito e a sua aplicabilidade. 

Hoje em dia, a informação nas organizações está dispersa por vários recursos de informação, 

como por exemplo as base de dados e repositórios não estruturados de diferentes tipos. Os 

sistemas modernos são distribuídos e altamente heterogéneos. Esta situação implica que cada 

vez que é necessário integrar dados de diferentes fontes seja necessário aplicar procedimentos 

árduos de compatibilização desses mesmos dados, aos quais estão associados custos elevados. 

Face a este cenário e à natureza da informação manipulada é premente otimizar o processo de 

integração de informação entre os vários sistemas, de forma a atingir os seguintes objetivos: 

• Assegurar que a informação possa ser facilmente trocada e usada pelos diferentes 

sistemas;  

• Garantir o entendimento e a preservação do contexto e significado da informação 

trocada;  

• Possibilitar a coexistência de sistemas informáticos diferentes, sem forçar a conversão 

para um único formato (migrações, projetos globais de mudança de sistemas e 

plataformas, etc.). 

É esta necessidade que conduz ao conceito de “Interoperabilidade”, definido sinteticamente da 

seguinte forma:  

“Interoperabilidade é a capacidade de os sistemas de informação trabalharem em conjunto, 

quer no interior das organizações quer atravessando fronteiras organizacionais, no suporte de 

uma eficaz prestação de cuidados de saúde a indivíduos e à comunidade.”  

Fonte A spectrum of interoperability: the site for science prototype for the NSDL. D-Lib Magazine, v. 8, n. 1, jan., 

2002 

No âmbito das Tecnologias de Informação, a Interoperabilidade pode ser definida como a 

capacidade de múltiplos sistemas trocarem e reutilizarem informação, seguindo modelos e 

normas standard, sem custo de adaptação, preservando o seu significado. 

A Interoperabilidade é usualmente classificada a 3 níveis: 

• Interoperabilidade Técnica: garante a integração dos diferentes sistemas ao nível 

técnico, de infraestruturas, meios de comunicação, transporte, armazenamento e 

representação de dados; 

• Interoperabilidade Semântica: facilita a codificação, transmissão e uso da 

informação, entre os diversos intervenientes, assegurando o entendimento da 

informação, quer pelos próprios sistemas, quer pelos utilizadores; 

• Interoperabilidade Organizativa: potencia a cooperação entre organizações, 

alavancada pela compatibilização de processos, canais, motivações e outros elementos 

que facilitam a obtenção de fins comuns. 

A interoperabilidade semântica pode também ser definida como interoperabilidade de 

metadados, ontologias, etc. Está orientada à descrição dos recursos de informação, para facilitar 

o intercâmbio e apoiar a recuperação da informação por parte do utilizador. 
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Nesse processo, faz-se uso de um conjunto de ferramentas para a representação da informação 

contida nos recursos. Estas ferramentas são compostas de vocabulários controlados, sistemas de 

classificação, padrões de metadados e ontologias. 

A interoperabilidade semântica identifica-se com a codificação de conteúdos – metadados – que 

é um conjunto com uma semântica comum. A ontologia, inserida nessa tipologia de 

interoperabilidade define a combinação desses termos e relações. Tem por objetivo melhorar a 

representação da informação, ao possibilitar a análise do conhecimento em determinado campo 

e separar o conhecimento num domínio.  

A interoperabilidade organizativa é um conceito que se refere à reorganização dos processos de 

gestão e o estabelecimento dos meios, para colaborar com outros processos no intercâmbio de 

informação que possuem estruturas internas distintas. 

A interoperabilidade organizativa apresenta aspetos relacionados com o estabelecimento de 

serviços de gestão eletrónica, facilmente identificável, acessível e centrada no utilizador. 

Basicamente, enfatiza que as organizações devem reorganizar os seus processos de gestão para 

se adaptarem às oportunidades da evolução tecnológica. 

Finalmente, ao nível da interoperabilidade técnica – deixámo-la para o final por ser a mais 

comum – referimo-nos principalmente à integração entre sistemas e aplicações de uma forma 

normalizada, que fazem com que esta camada de integração se torne independente dos sistemas 

que se interligam. Neste âmbito, assumem particular relevância as “arquiteturas orientadas a 

serviços” (SOA – Service-oriented Architecture) que são o atual “estado da arte” da integração 

de aplicações.  

Uma arquitetura orientada a serviços é um modelo de software distribuído, que tem como 

principais características as noções de Serviços, usados para dividir aplicações de grande 

dimensão em módulos mais pequenos, Fornecedores (de serviços), Clientes (de serviços) e 

Diretórios (de serviços). 

Este modelo possibilita a definição e criação de processos transversais, suportados por 

diferentes aplicações. As integrações são facilitadas, sendo apenas necessário o conhecimento 

das normas de comunicação e de uma linguagem standard entre as componentes aplicacionais, 

visíveis como “serviços”. A tecnologia e o conhecimento da estrutura das aplicações a integrar 

passa a ser transparente.  

 

No domínio da Gestão de Informação, com impacto direto nos processos que dela necessitam, 

existe um foco muito significativo em dois standards: 

• A MEF 2.0 – Macroestrutura Funcional, como base para a interoperabilidade semântica 

– no âmbito da qual se procurou encontrar um ponto de partida comum para a 

elaboração de planos de classificação e de arquivo,  

• O CMIS (Content Management Interoperability Services) – Interoperabilidade Técnica 

– é um open standard que permite que diferentes plataformas de gestão de conteúdos 

inter-operem entre eles através de protocolos web. Mais especificamente, o CMIS 

define uma camada de abstração para controlo de diferentes sistemas e repositórios de 

gestão de conteúdos (Wikipedia, Content Management Interoperability Services, 2014). 
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A figura seguinte ilustra o potencial da utilização do CMIS: 

 

Fonte: Alfresco 

Desta forma gráfica é possível ver, na prática, os benefícios da utilização do CMIS, ao ser 

utilizado para interação das aplicações da Organização com os vários e diferentes repositórios 

que possam existir. 

Para além da uniformização que se consegue, pode-se em qualquer momento substituir um dos 

repositórios existentes por outro que também esteja em conformidade com o CMIS, sem que 

isso implique qualquer impacto nas aplicações existentes e que necessitam de informação 

armazenada nesse repositório. O mesmo se aplica no caso de novos repositórios que se possam 

acrescentar (uma situação que ocorre com alguma frequência no contexto português de 

aquisições, fusões, etc.)  
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2.6. Tendências  

O tradicional conceito de “gestão documental” ou “gestão de documentos” tem vindo, com o 

passar dos anos, a evoluir para algo mais abrangente e que nos leva à “Gestão da Informação”, 

independentemente de podermos estar a falar de documentos tradicionais, em papel, ou de 

outros ativos de informação, como conteúdos nativamente eletrónicos ou outros que nem sequer 

podem ser desmaterializados e que carecem igualmente de uma gestão adequada. 

A Gartner apresenta uma definição muito interessante do que é a gestão de informação: «uma 

disciplina para estruturar, caracterizar e governar ativos de forma transversal à Organização e a 

fronteiras tecnológicas para aumentar a eficiência, promover a transparência e agilizar o 

negócio.». 

De facto, a informação neste sentido lato, é um ativo fundamental da Organizações na medida 

em que se constitui como uma peça fundamental no suporte à atividade, aos mais diversos 

níveis: desde o operacional até ao estratégico. 

Por outro lado, a gestão do ciclo de vida da informação é crucial, não apenas na vertente legal 

mas também no que se refere à produtividade e à gestão do risco na tomada de decisão: 

• Para realização das suas tarefas quotidianas, os intervenientes nos processos 

precisam que lhes seja disponibilizada a informação necessária, na sua versão mais 

atual; 

• O risco associado a uma decisão é tanto menor quanto mais apurada for a 

informação que suportou essa mesma decisão (nem a mais, nem a menos). 

 

2.6.1. A diversidade de informação agregada num contexto de integrado 

A diversidade da informação – diferentes formatos, origens, suportes, etc. – é um dos fatores 

que leva a uma das principais tendências emergentes no mercado: o Adaptive Case 

Management. 

Razões como a necessidade de aumento de eficiência e eficácia, assim como a elevada 

rotatividade de pessoas nas Organizações e a variedade de sistemas de informação, levaram a 

que se começasse a pensar numa evolução com três grandes objetivos: 

1. Criar um contexto integrado de informação que agregasse todos os dados necessários 

num determinado momento: 

• Imagens correspondentes a documentos digitalizados 

• Outros conteúdos eletrónicos associados 

• Dados relacionados residentes noutras aplicações 

• Dados provenientes de outras bases de dados  

2. Como consequência do ponto anterior, os utilizadores passam a ter um único ambiente 

com o qual interagem, o que promove uma mais fácil e rápida adaptação, um esforço mais 

reduzido de formação, que incide essencialmente sobre os processos e não sobre as 

aplicações tecnológicas. 
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3. Poder sugerir ao interveniente numa determinada atividade associada a este contexto, as 

possíveis ações a executar, com base em padrões verificados em situações similares. 

 

2.6.2. O contexto complementado com a recomendação de possíveis ações 

Um cenário de aplicabilidade poderá ser um processo de reclamação, em que o documento que 

lhe deu origem (no caso de ter sido uma carta) é digitalizado e associado a um novo contexto de 

informação. A ele podem juntar-se dados provenientes de outros sistemas que caracterizem a 

pessoa em causa, novos conteúdos que sejam elaborados (documentos de análise, cartas de 

cortesia, pedido e receção de informação adicional, etc.). Tudo isto fica disponível a quem 

precisa de realizar uma determinada tarefa. 

Para endereçar o terceiro objetivo identificado, abordamos uma outra tendência nesta área da 

gestão de processos: o Process Mining. 

Ao longo do tempo e da experiência obtida com a implementação de processos de workflow, um 

dos fatores críticos de sucesso identificados é a capacidade de, numa parte significativa dos 

processos, conseguir dotá-los de alguma flexibilidade. Se há situações em que os workflows são 

quase ‘industriais’, instanciados milhares de vezes e com um fluxo bem conhecido, em que as 

diversas situações possíveis são modeladas com relativa simplicidade, não havendo muitas 

exceções, outros casos existem em que todo o processo ou algumas etapas ou fases do mesmo 

são ad-hoc. 

Para assegurar uma uniformidade de conceitos é importante esclarecer que um workflow ou 

processo ad-hoc é aquele em que, num determinado momento (atividade para executar), não se 

sabe o que vai acontecer de seguida.  

 

2.6.3. Um novo olhar sobre os processos ad-hoc 

Nestas situações, é o próprio interveniente no processo, a pessoa a quem foi assignada a 

atividade em questão, que vai decidir sobre aquela que será a próxima atividade. 

Este conceito de workflow ad-hoc foi visto com desconforto durante algum tempo, na medida 

em que não era possível modelar integralmente os fluxos dos processos e porque uma certa 

liberdade dos intervenientes poderia trazer riscos para a Organização. No entanto, a própria 

experiência revelou dois aspetos importantes: 

• Apesar de, nestes casos, não haver um modelo previamente desenhado e conhecido, as 

capacidades de histórico dos motores de workflow, permitiam manter informação sobre 

tudo o que tinha acontecido, analisar essas situações e implementar medidas de 

prevenção. 

• A alternativa de modelar processos com todas as situações possíveis, para além de ser 

mais moroso e complexo, em muitos casos trouxe várias dificuldades porque no 

primeiro momento em que esse fluxo começava a ser instanciado, surgiam novas 

exceções, não previstas, que impediam a execução do processo. 

É neste contexto que surge uma das vertentes do Process Mining: poder ajudar os utilizadores, 

em processos ad-hoc, com base num contexto de informação (o tal caso que apresentávamos há 

pouco) e tomar a decisão mais adequada sobre aquele que deverá ser o próximo passo do 

processo: um encaminhamento para uma área específica, um pedido de parecer, uma resposta ao 

Cliente, etc. 
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2.6.4. O Process mining – uma flexibilidade assistida 

À semelhança do que existe há vários anos a nível do data mining, o process mining é a 

aplicação deste conceito aos processos. 

Uma das vertentes desta tendência, que enriquece os workflows ad-hoc de que falávamos, é a 

capacidade de: 

• Olhar para dados reais operacionais; 

• Identificar padrões; 

• Utilizar esses padrões para, face a um determinado contexto de informação num 

momento específico, poder prescrever, recomendar, propor aquelas que podem ser as 

ações a tomar; 

• Com base nas alternativas que o sistema proactivamente lhe sugere, o interveniente no 

processo pode aceitar uma das recomendações ou, dado que estamos num cenário ad-

hoc, decidir da forma que considerar mais adequada. 

• Uma das recomendações que é apresentada ao utilizador pode ser a instanciação de um 

processo estruturado. 

Voltando ao nosso exemplo relativo a uma reclamação, esta pode entrar na Organização como 

uma carta normal e, a partir do momento em que alguém classifique essa carta como uma 

reclamação, poderá ser recomendado à pessoa que está a executar a tarefa que inicie o processo 

estruturado de gestão de reclamações, com um modelo previamente definido. 

 

2.6.5. No nosso quotidiano, já somos assistidos em muitas atividades ad-hoc 

Pode parecer algo distante, até pelo facto de ser uma tendência, mas não é assim. É algo que até 

nos é bem próximo na vida quotidiana e que, sendo tão natural, nos passa despercebido. 

Quantas vezes, ao enviar uma mensagem de correio eletrónico para um conjunto frequente de 

pessoas, a ferramenta não começa a sugerir destinatários? São padrões que ficam registados e 

que potenciam uma inteligência operacional cujas sugestões podemos ou não aceitar. 

A realidade é que, nos dias que correm, de forma consciente ou não, deixamos dados em muitos 

sítios e de diferentes formas. Todo esse manancial de informação pode ser tratado de forma 

inteligente para promover uma proatividade dos sistemas e aplicações, nomeadamente no que se 

refere aos processos de negócio. 

Isto é, sem dúvida, algo de novo e uma mais-valia substancial: perante um determinado 

contexto poder ter sugestões de ações a tomar: 

• Maior conforto e segurança nas decisões tomadas; 

• Redução da probabilidade de erro; 

• Mais rapidez na realização das atividades; 

• Possibilidade de não seguir qualquer uma das sugestões, mantendo a flexibilidade 

associada à génese dos workflows ad-hoc. 

 

Trata-se, sem dúvida, de uma nova experiência de utilização, mais integrada e com inúmeros 

benefícios para as Organizações. 
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2.6.6. Process mining: também para processos estruturados 

Esta tendência do Process Mining tem ainda uma outra vertente, não menos importante, e que se 

aplica aos processos estruturados, ou seja, aqueles que são previamente modelados num fluxo 

concreto e que preveem as várias alternativas possíveis para a sua execução. 

Situemo-nos então no contexto dos processos estruturados: 

• São processos bem definidos com as várias atividades e possibilidades bem 

identificadas, correspondentes habitualmente a um elevado volume de instanciações; 

• O desenho do fluxo e consequente modelação do mesmo surgem de uma sessão de 

trabalho em que participam os diferentes representantes dos intervenientes no processo, 

assim como o process owner; 

• O modelo é desenhado, acordado entre todos e colocado em funcionamento; 

• Os vários intervenientes executam as suas atividades mas, em algumas situações, 

podem encontrar formas mais eficazes de realizar as atividades previstas, 

nomeadamente pela experiência operacional que vão adquirindo. 

Ao contrário do que muitas vezes pensamos, estas ‘formas mais eficazes’ não têm 

necessariamente a ver com a subversão do que estava previsto, colocando a Organização numa 

possível situação de infração ou incumprimento. Podemos olhar de forma positiva para o facto 

de, com a experiência adquirida, determinada forma de fazer as coisas possa tornar-se quase 

desnecessária e até contraproducente. 

 

2.6.7. Os processos são mais ajustados à realidade concreta 

Esta é a situação que nos leva de novo ao Process Mining, mas numa outra perspetiva: a de 

perceber como é que as várias pessoas fazem realmente no terreno e, a partir dessa realidade 

concreta que nos vem novamente dos dados, podemos inferir o modelo do processo! 

Muitas das vezes, ao modelar um processo, tudo é preparado e previsto para funcionar de uma 

determinada forma, mas o que acontece na prática é que são encontradas formas de fazer, nas 

quais os intervenientes se reveem mais. 

Os dados operacionais são fundamentais para possibilitar a ‘descoberta’ desse novo processo 

que, cumprindo tudo o que está previsto no modelo desenhado, apresenta uma alternativa válida 

à sua execução. É fácil imaginar os ganhos e benefícios associados à sempre complexa 

dimensão da gestão da mudança. 

 

2.6.8. A vertente social do BPM: desenhar a partir do que se faz 

A segunda vertente do Process Mining potencia então o seguinte: 

• A partir da recolha dos dados reais disponíveis associados à execução das várias 

instâncias de um processo… 

• Estes podem ser analisados de uma forma inteligente… 

• Com o objetivo de identificar padrões que permitam inferir um modelo que ilustre o que 
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está a acontecer na realidade, face ao que possa ter sido previamente desenhado e 

modelado. 

O modelo inferido pode ser analisado e validado, para que possa ser levado à prática, com a 

garantia de que os vários intervenientes estarão dotados de uma forma de trabalhar com a qual 

se identificam mais. É uma mudança de paradigma, dado que não são mais ‘os outros’ que 

desenham, mas o ponto de partida é o que se está a fazer na prática e na realidade concreta. Este 

é o conceito do Design by Doing que a Gartner e outras Entidades têm vindo a lançar. 

Esta é também a vertente social do BPM: como é que a partir daquilo que as pessoas fazem ou 

dizem, é possível desenhar ou melhorar os processos, para que estes sejam mais adequados à 

realidade. 

O Process Mining, em ambas as dimensões apresentadas, é inovador e tem associado um 

potencial muito elevado para ajudar as pessoas a realizar melhor as suas atividades. 

 

2.6.9. Será o fim do BPM? 

Perante esta tendência, poderá surgir a questão: «E então o BPM? Ao fim de tantos anos de 

maturação e evolução cai perante o Process Mining, em que tudo pode ser ad-hoc e não 

estruturado ou em que os modelos são inferidos a partir dos dados reais?» 

Acreditamos que a resposta seja não: o Process Mining é muito mais um complemento ao BPM 

do que a sua substituição: 

• Os processos ad-hoc já não eram âmbito do BPM como disciplina e enquanto gestor do 

ciclo de vida do processo; 

• A modelação de processos, execução, monitorização, simulação e análise continuam a 

ser de todo o interesse, mesmo com o contributo que é dado pelo process mining; 

• Há processos que por diversas razões, como a estratégia das Organizações, normas 

internas ou requisitos legais, etc. continuam a carecer de um modelo previamente 

desenhado, ao qual os intervenientes precisam de obedecer. Neste caso, a inferência do 

modelo real pode ser uma ajuda à visibilidade da forma como a operação está a ocorrer, 

para que se possa proceder aos ajustes necessários. 

A própria melhoria contínua preconizada por um Programa de BPM pode beneficiar desta fonte 

de informação social, precisamente como indicador credível de possíveis melhorias que poderão 

ser adotadas com um risco muito reduzido. 
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Sumário executivo 

Os novos ambientes digitais são propícios a que subsista sempre um risco óbvio: constituírem o 

buraco negro do século XX na recolha digital do conhecimento. Esta afirmação, feita em 2005 

pela Comissária Europeia Viviane Reding, continuará atual enquanto não forem estabelecidos 

os mecanismos que garantam o acesso continuado e de longo prazo aos objetos digitais. 

O objetivo principal deste texto é sensibilizar todos os agentes da sociedade para a importância 

da preservação digital, posicionando este assunto na agenda dos decisores e criando um ponto 

de partida para o aprofundamento funcional e técnico dos seus aspetos fundamentais, facilitando 

e promovendo a ação. Para tal, propomos uma definição alargada de preservação digital, assente 

numa visão sistémica que abrange pessoas, processos e tecnologias. 

Apesar dos aspetos tecnológicos serem de fácil compreensão e aplicação, a restante envolvente 

metodológica e organizacional revela-se complexa e em constante mutação. Torna-se então 

necessário estabelecer referências que, pela sua abrangência e aceitação, criem um contexto 

mais estável e favorável à adoção e à evolução da maturidade destes sistemas. 

Neste âmbito, referimos as fases de resposta organizacional de Kenney e McGovern [1] e os 

modelos de maturidade DPCMM [3] e CMDP [4], o modelo de referência OAIS (ISO 14721), a 

estrutura METS, o dicionário de dados PREMIS e o modelo de requisitos MoReq2010e a 

normas de auditoria e certificação de repositórios confiáveis (ISO 16363) e de gestão de riscos 

(ISO 31000). Concluímos com a caraterização do contexto nacional, com referência a algumas 

iniciativas chave neste âmbito, e com a identificação de dois exemplos de aplicações open-

source neste domínio: RODA e Archivematica. 

Estamos conscientes de que este estudo deixa de fora muitas outras referências relevantes e que 

o cumprimento do objetivo a que nos propusemos dependerá de uma ação concertada e 

continuada deste e de outros grupos de trabalho como o que agora foi constituído. Temos 

também noção que a maior parte das organizações – quer no plano nacional como no global, 

mesmo as que possuem um nível de maturidade mais evoluído no que diz respeito ao tema da 

informação documental – não agem ainda de forma organizada neste domínio específico da 

preservação digital.  

É nossa vontade que este primeiro passo desperte consciências e venha a dar origem a outras 

iniciativas e que consigamos, num futuro próximo, usar este espaço para partilhar experiências 

reais que ajudem as organizações a evoluir, inovar e guardar a sua memória digital. 
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3.1. Objetivo e enquadramento 

O objetivo principal deste texto, enquadrado nos resultados do grupo de informação documental 

da APDSI, é o de sensibilizar os agentes que existem no contexto português para a importância 

da preservação digital. Mais do que propor caminhos ou enveredar por uma explanação 

profunda e detalhada das diferentes perspetivas sobre o tema e do trabalho intelectual que vem 

sendo produzido acerca destas matérias, já com alguma extensão e maturidade, a principal 

ambição e esperança é a de posicionar este assunto na agenda dos decisores e criar uma 

referência que se constitua como um ponto de partida para o aprofundamento funcional e 

técnico dos seus aspetos fundamentais, facilitando e promovendo a ação. 

A Humanidade é responsável por feitos extraordinários. Desde há milhares de anos que o 

Homem tem produzido resultados em inúmeros domínios que, no seu conjunto, constituem o 

que nos define como seres únicos. Temos demonstrado ser tão capazes de pensar e cometer atos 

abominavelmente atrozes como de refletir, influenciar e dar saltos que influenciam 

construtivamente a globalidade do que conhecemos como mundo, frequentemente mudando até 

a própria realidade percecionada. 

O que somos hoje, mesmo neste preciso momento em que lemos estas linhas, é explicado muito, 

senão tudo, por aquilo que aconteceu ontem e no dia antes, e assim sucessivamente, até ao início 

dos tempos. É à memória que nos referimos e, por isso, é da conservação dela, do passado 

recente e longínquo, que dependemos para evoluirmos, para nos conhecermos e para criarmos o 

futuro. 

O tema que aprofundaremos neste texto, a preservação digital, reflete a aplicação, ao universo 

específico da informação que reside nesse formato, de uma preocupação que é transversal às 

diferentes dimensões Humanas e que se manifesta em vários domínios do conhecimento: 

história, sociologia, antropologia, etc.. As sociedades são compostas por indivíduos, que agem 

individualmente, e por organizações, formais ou informais, que refletem uma perspetiva coletiva 

da produção de informação documental. A nossa herança digital é, nesta medida, constituída 

pelos fragmentos da memória conservada e de disponível interpretação e será tão mais próxima 

da realidade quanto tenha sido possível também preservar a fidelidade do contexto em que 

originalmente se enquadrava. 

O desafio é imenso e premente: no início deste século, calculava-se que cerca de 93% da 

propriedade intelectual criada anualmente a nível mundial residia na forma digital. A própria 

UNESCO
20

 tem exercido a sua influência e ação também neste domínio concreto, quer no que 

diz respeito aos dados de interesse geral (ex.: meteorologia, sociologia) como também aos que 

estão relacionados com cada um dos atores da sociedade, aliando o seu raio de intervenção às de 

outras notáveis entidades de referência mais especializadas, como por exemplo: IIPC
21

, ISO
22

, 

AES
23

, NIST
24

, IEEE
25,

 ANSI
26,

 entre outras. 

O risco que se corre é o desaparecimento deste imenso capital de geração de conhecimento, 

agravado por depender de características que tantas vezes se assumem como vantagens 

diferenciadoras da representação digital (não deixa marcas e não ocupa espaço significativo) 

mas que, neste caso e contrariamente à sua homóloga analógica, se traduzem em temíveis 

desvantagens: quando aliadas à inação e à inércia (ou a ações deliberadas e direcionadas), 

podem ser responsáveis por um assustador vazio de existência. 

                                                      

20 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; https://en.unesco.org 
21 International Internet Preservation Consortium; http://netpreserve.org 
22 International Organization for Standards; http://www.iso.org 
23 Audio Engineering Society; http://www.aes.org 
24 National Institute of Standards and Technology (ex-National Bureau of Standards); http://www.nist.gov 
25 Institute of Electrical and Electronics Engineers; https://www.ieee.org 
26 American National Standards Institute; http://www.ansi.org 

https://en.unesco.org/
http://netpreserve.org/
http://www.iso.org/
http://www.aes.org/
http://www.nist.gov/
https://www.ieee.org/
http://www.ansi.org/
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3.2. Desafios 

A significativa pluralidade de matérias, a complexidade técnica inerente ao próprio tema, a 

aparente ambiguidade de quais são as partes interessadas a envolver e as suas responsabilidades, 

a ausência ou desalinhamento frequente das motivações e a tendência para o facilitismo na 

apreciação (sub ou sobrevalorizada) dos aspetos económicos, constituem muitas vezes 

desincentivos à tomada de decisões, ainda agravados pela perceção errada de que é possível 

adiar ou conferir menor prioridade a estes temas. É fundamental, antes de mais, entender a 

essência do desafio e procurar atribuir um valor qualitativo/quantitativo à informação digital de 

que depende uma organização, quer a que foi produzida e utilizada ontem e hoje, como aquela 

que será necessária amanhã ou depois de amanhã. 

Esta sensibilização é tão mais importante quanto a constatação de que o contexto económico-

social atual, sendo claramente visível mas não se detendo apenas na realidade portuguesa, 

facilmente orienta o foco e prioridade das decisões para um horizonte de curto ou curtíssimo 

prazo. É por isso um desafio imenso conseguir passar-se a mensagem de que as preocupações 

com a preservação digital se justificam e têm retorno no dia-a-dia das organizações e devem 

estar permanentemente presentes nas decisões estratégicas e nas ações operacionais em todos os 

agentes de mudança, e com maior acuidade naqueles que atuam no espaço específico dos 

sistemas de informação. É importante que seja adquirida também a clara noção de que, apesar 

de a expressão “digital” remeter para uma terminologia próxima dos bits e bytes, o desafio da 

preservação espraia-se por diversos planos heterogéneos muito para além das áreas estritamente 

tecnológicas das organizações. 

Plano conceptual 

• Alinhamento da terminologia e taxionomia de conceitos, que permita assegurar que as 

diferenças e evoluções na linguagem não comprometam a compreensão da informação 

quer ao longo do tempo, quer através de diferentes setores da sociedade; 

• Especificação dos princípios orientadores e modelos estruturantes, que proporcione um 

caminho integrador e convergente para as iniciativas neste domínio e potenciem efeitos 

de rede e economias de escala e âmbito; 

• Estabelecimento e/ou estabilização de normas e boas práticas, que facilitem uma melhor 

e mais rápida implementação de medidas; 

• Desenvolvimento de métricas de referência e de modelos de avaliação, que permitam 

aferir a maturidade e o sucesso no atingimento dos objetivos propostos e estabelecer 

práticas de partilha e de melhoria contínua; 

• Identificação com uma perspetiva de longo prazo, que assegure a continuidade e 

consistência da atuação e que sustente o planeamento a curto e médio prazo; 

• Proposta de instrumentos de suporte à decisão, que identifiquem potenciais impactos 

decorrentes da adoção e da não adoção de medidas. 

Plano organizacional 

• Capacitação, reconhecimento e concertação das entidades de referência neste domínio, 

que estabeleçam modelos de responsabilidade e de governo dos instrumentos, das 

práticas e dos profissionais; 

• Modelos colaborativos e/ou de partilha, que envolvam as diferentes comunidades de 

interessados e que gerem massa crítica; 
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• Envolvimento e compromisso das áreas e responsáveis das organizações na criação das 

estruturas necessárias à gestão e à operacionalização das medidas e à transposição das 

normas e boas práticas para o contexto específico da organização; 

• Especificação de processos formais de gestão, controlo, acompanhamento e adaptação à 

mudança, que promovam uma atuação consistente e alinhada com os objetivos e as 

políticas da organização; 

• Incorporação de mecanismos e instrumentos de análise e gestão de risco, que permitam 

garantir a continuidade e a sustentabilidade. 

Plano tecnológico 

• Avaliação e seleção de tecnologias, arquiteturas e abordagens técnicas que suportem 

adequadamente os processos e os sistemas de informação; 

• Estabelecimento e adoção de normas técnicas que garantam a operacionalidade e a 

integração dos sistemas; 

• Desenvolvimento de produtos e implementação de soluções que cumpram as normas e 

recomendações e que possam ser facilmente integrados no contexto específico de cada 

organização; 

• Definição e execução de planos de manutenção e evolução tecnológica que assegurem 

resposta ágil à mudança nas necessidades da organização e evitem a obsolescência. 

Plano legal 

• Alinhamento das práticas com os requisitos legais de cada sector da sociedade, 

permitindo a manutenção do valor probatório da informação ao longo da sua vida; 

• Estabelecimento de normas relativas ao acesso e à utilização da informação, que 

assegurem, entre outras, a proteção da confidencialidade e a reserva da propriedade 

intelectual. 

Plano económico 

• Estabelecimento das fontes de custo e de valor e dos principais indicadores de 

desempenho que lhes estão associados, sobre os quais possam ser desenvolvidos casos 

que evidenciem a necessidade de atuação e que sustentem as decisões de investimento; 

• Desenvolvimento de estudos que promovam uma atuação concertada entre os diferentes 

agentes económicos e sobre os quais se definam políticas com impacto relevante na 

sociedade. 

Plano educacional 

• Sensibilizar e educar para a importância do tema num mundo cada vez mais virtual e 

globalizado, desenvolvendo comportamentos sociais responsáveis, o sentido de pertença 

e a participação cívica; 

• Dotar transversalmente as organizações de capacidades e conhecimento que permitam 

não só uma contínua melhoria das práticas e soluções, como também uma rápida 

adaptação à mudança. 
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3.3. Abordagem 

Este texto destaca conceitos, princípios, modelos e referências que facilitarão a 

consciencialização da importância do tema, procurando constituir-se como um ponto de partida 

para, incrementalmente, cada organização – pública ou privada – definir e empreender o seu 

próprio trajeto, à medida das suas necessidades, com a certeza de que este caminho pode ser 

acelerado pelo “estado da arte” do melhor conhecimento existente à data e que o investimento 

será capitalizado de acordo com a salvaguarda do que realmente no final mais importa: a 

preservação da memória digital da qual depende. 

Concorre para esta abordagem a determinação de terem sido usadas as melhores fontes de 

informação e de terem sido adotados os conceitos e instrumentos mais adequados ao contexto, 

que apresentem uma maior estabilidade na prática da sua utilização e sejam suportados em casos 

de sucesso conhecidos. Concretizando, foi opção deliberada neste estudo destacar o OAIS
27

 

como o modelo conceptual de referência (formalizado como ISO 14721 em 2003, depois de 

trabalhos iniciados na década anterior), sendo suficientemente genérico para se posicionar como 

agnóstico às tecnologias e respetivas tendências transitórias e também facilitar o 

desenvolvimento e a especificação de outras normas que, alternativa ou complementarmente, 

enriquecem as referências técnicas neste universo, das quais destacamos: METS
28

, PREMIS
29

 e 

MoReq2010
30

.  

Para além do enquadramento normativo, optou-se propositadamente pela proposta de uma 

abordagem holística, multidisciplinar, quer para a apreensão do desafio em causa como para a 

definição de planos e formas de ação, em que a vertente tecnológica é apenas um dos vetores a 

ter em conta, destacando-se igualmente as componentes organizacionais, de gestão, legais, 

sociais, económicas, etc., permitindo dessa forma estabelecer as necessárias relações entre 

processos, pessoas e tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

27 Open Archival Information System; http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57284 
28 Metadata Encoding and Transmission Standard; http://www.loc.gov/standards/mets 
29 Preservation Metadata: Implementation Strategies; http://www.loc.gov/standards/premis 
30 Modular Requirements for Records Systems; http://moreq2010.eu 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57284
http://www.loc.gov/standards/mets
http://www.loc.gov/standards/premis
http://moreq2010.eu/
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3.4. Definições 

O conceito de preservação digital pode ser definido de formas diversas. Na sua essência, 

preservação digital (digital preservation) significa manter a informação digital no seu estado 

original ou atual. No entanto, se atendermos às constantes mudanças nos ambientes em que essa 

informação é produzida e consumida, chegamos facilmente à necessidade de abordar todo o seu 

ciclo de vida (digital curation) e de estabelecer meios de colaboração entre as suas diferentes 

comunidades de interesse (digital stewardship). 

Atendendo à finalidade, podemos definir preservação digital como a capacidade de manter, 

pesquisar, aceder e usar a informação digital, em todo o seu ciclo de vida e de forma 

colaborativa, face à rápida evolução quer dos ambientes tecnológicos, quer das necessidades de 

negócio. 

Se o conceito – e a finalidade subjacente – pode ser formulado de forma clara, é no entanto 

difícil conseguir um consenso relativo às possíveis soluções de longo prazo, por não ser possível 

prever com exatidão o que irá acontecer no futuro, mesmo quando o abordamos numa 

perspetiva de curto prazo. Resta-nos assim encontrar nas soluções já disponíveis algumas pistas 

e tendências que ajudem a perceber como antecipar a mudança e atuar preventivamente. O 

sucesso depende do conhecimento do contexto e da adequação da abordagem definida para a 

resposta à mudança, materializada através de uma combinação de políticas, estratégias e táticas 

específicas, identificadas como eficazes para responder às necessidades de cada organização. 

Estamos portanto perante uma nova abordagem do problema, pois não basta antecipar a 

obsolescência tecnológica mas antes de mais garantir que são criadas condições específicas em 

cada organização para que todos os intervenientes compreendam e sejam capazes de avaliar 

corretamente o impacto potencial dessas e de outras mudanças no contexto, não 

necessariamente tecnológicas. Isto traz para a discussão uma outra visão consubstanciada no 

planeamento da preservação digital envolvendo tecnologias, pessoas e processos. 

Atendendo a esta visão sistémica, podemos definir preservação digital como o conjunto 

coerente de princípios, métodos, modelos e sistemas organizacionais e de informação que 

permitem manter, pesquisar, aceder e usar a informação digital, em todo o seu ciclo de vida e de 

forma colaborativa, face à rápida evolução dos ambientes tecnológicos e das necessidades de 

negócio. 
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3.5. Técnicas 

Quando se aborda apenas o ambiente tecnológico podem ser identificadas atualmente três 

técnicas principais de preservação digital: emulação, refrescamento e migração/conversão. 

Apesar das técnicas, por si só, não assegurarem a preservação digital, a sua escolha pode ser 

determinante para o seu sucesso, estando muitas vezes dependente do contexto específico da sua 

aplicação e da utilização pretendida da informação digital. 

Emulação 

A emulação, como o nome indica, consiste em recriar um ambiente lógico semelhante 

aquele onde os programas e a sua informação existiam. Atualmente com a banalização 

das tecnologias de virtualização é possível aplicar mais facilmente esta estratégia 

preservando, com grande fidelidade e de modo independente dos ambientes físicos, as 

particularidades de cada representação digital pois a mesma funciona sobre um 

ambiente lógico idêntico ao original. 

Refrescamento 

O refrescamento consiste na atualização do suporte físico onde a informação está 

armazenada, em geral através da cópia dos dados para um outro suporte, de uma 

tecnologia mais recente. Também se pode considerar neste conceito a reescrita da 

informação, no caso de suportes magnéticos, com vista a ultrapassar as limitações 

decorrentes da histerese magnética e da semelhante degradação dos suportes óticos. 

Trata-se de recriar novos suportes que garantam o prolongamento do tempo de vida da 

informação registada. 

Migração/conversão 

A migração e a conversão destinam-se a permitir manter sempre atual o ambiente 

tecnológico (níveis físico e lógico), para que se mantenham as propriedades essenciais 

dos objetos digitais. Isto implica uma preocupação acrescida para que haja uma 

passagem transparente dos metadados e conteúdos, sem perda da representação 

semântica e do contexto. É frequente que, nesta abordagem, se proceda também à 

verificação e enriquecimento/melhoria da qualidade da informação. Uma possível 

condicionante para a aplicação desta estratégia pode estar na migração ou conversão 

entre aplicações que não estejam estrutural e semanticamente alinhadas e que, numa 

eventual reorganização da informação, não permitam a representação fiel dos objetos 

digitais originais. 
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3.6. Fases 

A inequívoca consciencialização por parte dos decisores e a irrevogável tomada de ação no 

sentido da cada vez mais abrangente cobertura de processos desmaterializados conduz as 

organizações a um estágio de maturidade de digitalização evoluído e alinhado com o roadmap 

de desenvolvimento da sociedade de informação. 

Mas se, por um lado, esta evidência – se acompanhada pela necessária reengenharia de 

processos e demais ações fundamentais (ex.: formação, comunicação, etc.) - proporciona mais 

agilidade às organizações e dota-as de uma maior capacidade de tomada de decisão, por outro 

lado – no caso específico da “informação documental” -, encontrando-se tendencialmente 

também desmaterializada, faz depender a efetiva preservação do conhecimento das 

competências existentes em cada uma das organizações para lidar com os desafios específicos 

da gestão dos artefactos de informação que existem sob a forma digital.  

Sublinha-se a ideia: o facto de não depender de informação em formato físico, traduz-se em 

vantagens assinaláveis às organizações, mas também cria um conjunto de desafios que, agora 

talvez pela primeira vez na história da Humanidade, requerem ações concretas, direcionadas e 

estruturadas. 

Este grupo de trabalho, à semelhança do que sucede com quem estuda este tema, possui a 

perceção que um dos maiores desafios dos tempos atuais nem é sequer a opção por este ou 

aquele modelo: reside antes no imperativo de que os decisores adquiram a consciência da 

necessidade de fazer algo. 

No limite, poder-se-á optar por não se fazer nada no imediato, mas que tal decisão tenha sido 

ponderada com todos os elementos, com toda a informação, avaliando as vantagens e 

desvantagens, valorizando o investimento e o retorno, considerando o risco e as consequências e 

como uma etapa de um plano a prazo que tenha sido elaborado considerando o contexto e 

especificidades da organização. 

Como se verá de seguida, o plano atrás referido poderá ser incremental, iniciando-se por ações 

intangíveis associadas à “evangelização” teórica deste tema e evoluindo para medidas concretas 

e iterativamente mais abrangentes com um ritmo que seja adequado à realidade de cada 

organização. 

Conforme referem Kenney e McGovern [1], o problema principal na preservação digital não 

reside apenas nas questões tecnológicas, que estão dependentes do estado da inovação em cada 

momento, mas principalmente dos aspetos organizacionais e da maturidade de cada 

comunidade. 

As autoras identificam cinco fases na resposta organizacional para a preservação digital:  

1. Compreender: entendendo que a preservação digital é uma preocupação interna;  

2. Atuar: iniciando projetos de preservação digital;  

3. Consolidar: evoluindo de projetos pontuais para programas de preservação;  

4. Institucionalizar: alargando a todo o ambiente organizacional;  

5. Externalizar: abraçando a colaboração interinstitucional.  

 

Estas fases podem ser definidas e avaliadas através de vários fatores, como o âmbito das 

coleções digitais de cada organização e os recursos a afetar (pessoal, tecnologia e 

financiamento), mas têm sempre em vista identificar, gerir e tornar acessíveis os objetos 

digitais. 
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3.6.1. Compreender 

Embora a maioria das instituições reconheça que a preservação digital é uma preocupação 

crescente, muito poucos têm concluído ser para si um problema, prevalecendo o sentimento de 

que, embora o desafio seja real, é responsabilidade de outros. A motivação e o compromisso 

para com os cuidados de longo prazo só surgem quando existe uma real assunção de 

responsabilidade sobre os ativos digitais, geralmente após vários anos de experiência com 

conteúdo e serviços digitais. 

A responsabilidade por si só é, no entanto, insuficiente. A maioria das instituições já 

experimentou algum tipo de digitalização e enfrenta um ambiente cada vez mais nado-digital. 

No entanto, ainda há um otimismo inexplicável de que o problema se irá resolver por si mesmo. 

O uso precoce da tecnologia é muitas vezes caracterizado por reivindicações exageradas dos 

seus benefícios, mas a realidade dos projetos fica muitas vezes aquém do esperado. 

Neste primeiro estágio, as instituições passam de simplesmente depender do conteúdo digital a 

reconhecer que há um problema e, depois, a reconhecer a necessidade de agir. São caraterísticas 

desta fase: 

 Política e planeamento: a política de preservação é muitas vezes inexistente ou 

implícita; quando existe, tende a ser de alto nível; a organização reconhece a 

necessidade de abordar a preservação digital; 

 Infraestrutura tecnológica: pode ser inexistente ou, se existe, é heterogénea (resultado 

de atividades pontuais, não coordenadas) e descentralizada; consiste em repositórios 

dispersos, acedidos através de mecanismos ad hoc;  

 Conteúdo e uso: o foco é particular, não englobando todo o espectro dos ativos a 

preservar; pode haver uma sensação de que todos os tipos de recursos digitais devem ser 

incluídos, mesmo que a organização não sinta a necessidade de abordar algumas 

categorias de objetos digitais.  

3.6.2. Atuar 

Reconhecendo a preservação digital como uma preocupação organizacional leva naturalmente à 

ação. No entanto, a organização não precisa de começar a construir um arquivo digital único 

para demonstrar seu compromisso. Nesta fase, uma organização inicia projetos distintos para 

atender às necessidades de preservação digital mais prementes. 

Apesar de abordar especificamente questões de longo prazo, os esforços nesta fase tendem a ter 

âmbito e duração limitados e a ser de natureza exploratória e educacional e ser motivados por 

uma preocupação muito específica ou uma oportunidade de financiamento. Por exemplo, os 

projetos podem concentrar-se num tipo específico de objeto, numa determinada função do ciclo 

de vida (ex.: armazenamento, acesso), numa técnica específica de gestão (ex.: migração em 

massa) ou num conjunto de ferramentas de apoio. 

Esta fase é geralmente a mais curta em duração, dado que a inadequação desta abordagem se 

torna evidente quando os projetos terminam. No entanto, esta é uma fase muito importante, pela 

aquisição de competências e de experiências que proporciona. São caraterísticas desta fase: 

 

 Política e planeamento: a política de preservação pode permanecer implícita ou pode ser 

expressa em termos gerais; apesar de evidências do compromisso da organização, as 

necessidades de preservação digital acumulam-se; 
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 Infraestrutura tecnológica: a organização estipula um conjunto de requisitos técnicos 

aplicáveis a cada projeto, de forma específica e reativa; o conteúdo digital pode ser 

disperso por vários servidores em diferentes locais ou ser co localizado usando 

equipamentos disponíveis; o planeamento articulado da componente tecnológica dos 

projetos é menos provável de ocorrer na fase 2 do que em fases posteriores; 

 Conteúdo e uso: são abordados os requisitos detalhados de determinados tipos de ativos 

ou coleções digitais, ou os requisitos básicos de um conjunto mais alargado de tipos ou 

coleções. 

3.6.3. Consolidar 

Depois de alguma experiência com projetos de preservação digital, em paralelo ou sequência, a 

organização geral conclui que os ciclos de vida dos projetos não são compatíveis com o 

planeamento de longo prazo e não leva ao estabelecimento de um programa. As atividades de 

preservação digital tornam-se nesta fase mais coordenadas, mas ainda não são verdadeiramente 

integradas. 

Alcançar a fase 3 demonstra um certo nível de comprometimento organizacional para o 

desenvolvimento de um programa de preservação digital, mas cada organização acabará por ter 

de decidir se vai construir, comprar ou externalizar uma solução para os seus ativos digitais. 

Embora o foco da organização nesta fase seja a criação de repositórios seguros, estes compõem 

já soluções mais abrangentes e sistemáticas. São desenvolvidos programas de preservação 

digital, realizáveis e efetivos no curto prazo e baseados em soluções viáveis. A organização 

passa de construções teóricas a estratégias de implementação baseadas em soluções práticas. 

A motivação para passar para a fase 3 resulta da perceção de que o financiamento baseado em 

projetos é insuficiente e instável, e que é necessária uma fonte confiável e sustentável de 

financiamento para maximizar os benefícios e assegurar a visão de longo prazo. Muitas vezes, 

esta perceção coincide com o reconhecimento de que a manutenção de soluções díspares não é 

sustentável e deve dar lugar a uma abordagem coordenada e integrada. O estabelecimento 

desses fluxos de financiamento passa pelo comprometimento de recursos e a reafectação de 

fundos de funções administrativas tradicionais. 

Se a preservação digital requer um financiamento permanente, então a criação de novos recursos 

digitais implica um custo acrescido de preservação, pelo que estes custos passam a ser tidos em 

conta no processo de tomada de decisão. Esta visão permite compreender que, ao investir na 

criação objetos digitais bem formados, esses objetos são mais fáceis de utilizar a jusante. O 

princípio subjacente é que a preservação digital não resulta de investimentos pontuais, mas de 

um compromisso contínuo com benefícios mensuráveis. São características desta fase: 

 Política e planeamento: a organização torna explícito o seu compromisso com a 

preservação digital, desenvolvendo políticas, e compreende o valor dessas políticas 

como parte da solução; 

 Infraestrutura tecnológica: há alguma avaliação do investimento em tecnologia e pode 

haver esforços mais sistemáticos para planear a evolução da infraestrutura tecnológica; 

os desenvolvimentos nesta fase dependem do grau de alinhamento ou dispersão dos 

projetos;  

 Conteúdo e uso: tal como na infraestrutura tecnológica, há uma tendência para avaliar a 

disponibilidade dos ativos digitais e para definir requisitos de forma continuada para a 

manutenção desses recursos. 
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3.6.4. Institucionalizar 

Centralizar a gestão de todas as componentes permite uma melhor utilização dos recursos 

financeiros, humanos e técnicos e é o passo final para a organização, no que respeita às soluções 

internas de preservação digital. Institucionalizar políticas, procedimentos e técnicas permite 

criar um programa robusto que pode ser administrado e escalado de forma racional, de acordo 

com as reais necessidades da organização. 

A motivação para passar para a fase 4 é o desejo de maximizar a eficácia dos recursos da 

organização, pela necessidade de realizar economias de escala através de soluções centrais ou 

comuns e pela existência de massa crítica. 

A adoção de normas e modelos de referência é fundamental para esta fase. Ao estabelecer um 

programa global de preservação digital segundo esses referenciais, a organização pode mais 

facilmente avaliar os seus resultados face a outras organizações congéneres que também os 

tenham adotado. São caraterísticas desta fase: 

 Política e planeamento: podem ser estabelecidas estruturas de governação da 

preservação digital na organização, ou outros mecanismos equivalentes que permitam a 

gestão consistente e sistemática do tema; 

 Infraestrutura tecnológica: planeamento e gestão de tecnologia proativos; a 

infraestrutura pode ser distribuída em vez de centralizada, mas os investimentos em 

infraestruturas respeitam requisitos e são aprovados a um nível elevado da hierarquia de 

gestão e são implementados para toda a organização; 

 Conteúdo e uso: em vez de presumir que todos os ativos digitais são preservados como 

parte do compromisso da organização com a preservação digital, as implicações desse 

compromisso são mais bem compreendidas e são estabelecidos critérios de aceitação 

para determinar o âmbito dos recursos que estarão ativamente preservados pela 

organização; serviços para capturar, armazenar, manter e fornecer acesso aos recursos 

digitais tornam-se parte integrante da organização e sujeitos a avaliação e as 

expectativas de que esses serviços são confiáveis e consistentes tornam-se evidentes. 

3.6.5. Externalizar 

A colaboração interinstitucional na fase 5 pode assumir a forma de um consórcio para construir 

um arquivo digital, uma federação de arquivos digitais individuais, ou uma organização virtual 

constituída para gerir um ou mais arquivos digitais. Existem economias de escala, 

responsabilidades partilhadas para a manutenção da infraestrutura e centros de competências. 

Nesta fase, a organização passa de repositórios distintos, conforme estabelecido na fase 3, e 

integrados a nível institucional, na fase 4, para repositórios integrados de várias organizações 

parceiras, através de implementações conjuntas. 

A participação da organização em processos interinstitucionais pode motivar a transição para a 

fase 5. Tal união de recursos cria o potencial e a oportunidade para a criação de uma camada de 

serviços sobre os repositórios existentes, que passam a estar disponíveis para todos os membros. 

O valor do conjunto pode ser maior do que o da soma das suas partes.  

As organizações participantes devem, no entanto, estar preparadas para as implicações teste 

nível de partilha e colaboração. É particularmente importante que as organizações que 

participam tenham, de forma explícita e tangível, abordado todos os aspetos da gestão de um 

repositório digital confiável, na medida em que isso facilitará a integração das funções, 

responsabilidades e componentes tecnológicas. Por outro lado, as organizações neste estágio 

vão também perceber que a criação de repositórios seguros para recursos digitais pode não ser 
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sempre possível ou desejável. Recursos da Web, por exemplo, representam um novo desafio 

para a preservação digital. São caraterísticas desta fase: 

 Política e planeamento: planeamento interinstitucional, que requer uma base sólida 

dentro de cada organização para que se obtenha uma gestão coesa; a responsabilidade 

pode ser centralizada ou distribuída, mas os papéis dos membros devem ser explícitos; 

 Infraestrutura tecnológica: a tecnologia necessária pode residir numa única organização 

membro, ser replicada em várias, ou ter módulos distribuídos; responsabilidades, 

desempenho e manutenção são fatores de sucesso abordados em conjunto; 

 Conteúdo e uso: o desenvolvimento de repositórios em ambiente partilhado pode ser 

uma atividade desenvolvida ao nível do grupo ou, em algum ponto ao longo do 

continuum, passa da organização individual para o grupo; a exigência é que as funções, 

responsabilidades e regras para a gestão dos recursos sejam conhecidas e aceites. 
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3.7. Modelos de maturidade 

Os modelos de maturidade dos sistemas de informação tiveram o seu início nos anos 70 com 

Nolan [2], que se baseou na premissa de que existe uma relação direta entre os investimentos 

realizados com os sistemas de informação e as fases de crescimento da organização. Desde 

então, têm sido propostos múltiplos modelos, de entre os quais destacamos o DPCMM
31

, de 

Ashley e Dollar [3], e o CMDP
32

, de Becker [4], ambos alinhados com os níveis de maturidade 

do CMMI
33

: 0) inexistente, 1) inicial/ad-hoc, 2) gerido, 3) definido, 4) gerido quantitativamente 

e 5) em otimização. 

 

3.7.1 Digital Preservation Capability Maturity Model 

O DPCMM divide-se em 15 componentes, associados a 3 domínios interdependentes: 

infraestrutura, repositórios e serviços. Estes componentes agregam as especificações, requisitos 

e atividades das normas ISO 14721 (modelo OAIS) e ISO 16363 (repositórios digitais 

confiáveis e nos resultados de um estudo de 2010 sobre as melhores práticas da preservação 

digital. 

No centro do modelo, encontram-se os repositórios digitais confiáveis e as suas relações com os 

produtores e utilizadores da informação digital. O domínio da infraestrutura visa garantir o 

comprometimento sustentável da organização para a preservação da informação digital no longo 

prazo, incluindo a afetação de recursos humanos, técnicos e financeiros, enquanto o domínio 

dos serviços assegura a monitorização continuada dos ambientes interno e externo e o 

planeamento e execução das ações necessárias para a manutenção da integridade, segurança, 

usabilidade e acessibilidade dessa informação. 

 

 

 

  

                                                      

31 Digital Preservation Capability Maturity Model; http://www.nycarchivists.org/Resources/Documents/Dollar-

Ashley_2013_DPCMM%20White%20Paper_NAGARA%20Digital%20Judicial%20Records_8Feb2013-1.pdf 
32 Capability Model for Digital Preservation; http://www.ifs.tuwien.ac.at/~becker/pubs/becker_ipres2011.pdf 
33 Capability Maturity Model Integration; http://whatis.cmmiinstitute.com 

http://www.nycarchivists.org/Resources/Documents/Dollar-Ashley_2013_DPCMM%20White%20Paper_NAGARA%20Digital%20Judicial%20Records_8Feb2013-1.pdf
http://www.nycarchivists.org/Resources/Documents/Dollar-Ashley_2013_DPCMM%20White%20Paper_NAGARA%20Digital%20Judicial%20Records_8Feb2013-1.pdf
http://www.ifs.tuwien.ac.at/~becker/pubs/becker_ipres2011.pdf
http://whatis.cmmiinstitute.com/
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3.7.2 Capability Model for Digital Preservation 

O CMDP baseia-se em princípios e frameworks arquiteturais estabelecidos e assenta na crença 

de que a preservação digital exige uma visão holística integrada, que combine processos 

organizacionais, preocupações contextuais específicas, conformidade regulamentar e 

tecnologias de informação com uma abordagem sistémica de governança e controle. 

O modelo relaciona as partes interessadas e as suas preocupações específicas com as 

motivações, constrangimentos, metas e capacidades, estabelece um modelo de maturidade para 

as operações de preservação e relaciona o modelo de capacidade com os critérios definidos para 

os repositórios confiáveis. Estabelece também uma arquitetura de referência, baseada no método 

TOGAF ADM
34

, que permite derivar arquiteturas concretas de aplicação da preservação digital 

em diferentes cenários. 

 

  

                                                      

34 The Open Group Architectural Framework Architecture Development Method; 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap05.html 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap05.html
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3.8. Modelos de referência 

3.8.1. OAIS 

Através do CCSDS
35

, foi desenvolvido o modelo de arquivo aberto (OAIS), que mais tarde veio 

a ser adotado como norma ISO 14721. O modelo OAIS considera como arquivo uma 

organização, que pode ser parte de uma organização maior, composta por pessoas e sistemas 

que aceitam a responsabilidade de preservar as informações e disponibilizá-las para uma 

determinada comunidade. Esta definição introduz uma visão holística da informação nas 

organizações e contrasta do conceito usual de "arquivo", que é entendido unicamente como 

conjunto de informação produzida por uma instituição no decurso da sua atividade. 

Do ponto de vista conceptual, o modelo OAIS identifica vários intervenientes, que importa ter 

em consideração quando se pretende implementar uma tal estrutura: produtores da informação, 

sistema de arquivo e consumidores. 

 

 

 

Os produtores correspondem genericamente às entidades que têm responsabilidade sobre os 

documentos (unidades estruturadas de informação registadas e geridas num sistema de 

informação) que devam constar do sistema de arquivo de conservação permanente. Cada 

conjunto a entregar para arquivo toma a designação de pacote de informação de submissão, 

sobre o qual são realizadas as principais operações de normalização e adequação da informação, 

em especial a obtenção dos metadados essenciais. 

Neste processo de submissão, designado por ingestão, é realizada uma verificação da 

integridade física, lógica e semântica da informação recebida, validando-se toda a informação 

descritiva que, em conjunto com a representação digital, permitirá posteriormente a pesquisa e 

localização do material arquivado. De salientar que nos casos em que a informação descritiva 

não esteja disponível esta terá de ser gerada pelo próprio sistema de arquivo, antes de passar a 

uma fase subsequente. Na maioria dos casos, os objetos digitais são mantidos no formato 

original, para uma eventual utilização através de técnicas de emulação, sendo que o resultado 

final passa a incluir a criação de cópias em formatos normalizados, menos sujeitos a 

obsolescência. Com a ingestão pretende-se transformar o conjunto existente num todo coerente 

que se denomina pacote de informação de arquivo, o qual vai então possibilitar uma preservação 

continuada. 

                                                      

35 Consultative Committee for Space Data Systems; http://public.ccsds.org 

http://public.ccsds.org/
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Ao sistema de arquivo compete verificar a coerência da meta informação que acompanha os 

objetos a preservar, designada por informação descritiva, essencial para se conseguir estabelecer 

os mecanismos de procura e controlo e que tanto pode ser fornecida pelos produtores como 

gerada pelo próprio sistema. Esta informação, armazenada e controlada através da gestão de 

dados, vai definir a estrutura, conteúdo e contexto por meio dos quais se consegue manter uma 

descrição suficiente para estabelecer as relações entre os objetos a preservar, guardados no 

repositório de arquivo.  

Para além de se alojarem no repositório as representações digitais, é necessário gerir toda a 

estrutura de armazenamento para garantir o sucesso das operações de verificação, segurança e 

recuperação. É aqui que têm um papel importante os mecanismos avançados de armazenamento, 

que recorrem a algoritmos sofisticados de controlo da integridade binária e visam obviar a 

qualquer situação de desastre, tanto por meio de cópias de segurança como da sua replicação 

noutros ambientes tecnológicos geograficamente dispersos, respondendo às premissas do plano 

de continuidade.  

Os mecanismos descritos anteriormente tornam possível o acesso continuado dos consumidores 

à informação digital e garantir que são observadas eventuais restrições de acesso e de utilização 

relativas a direitos de autor e a outras permissões específicas. Em geral, as cópias para 

disseminação existem em formatos diferentes e mais flexíveis para serem adequadas ao fim a 

que se destinam, tendo em consideração o contexto de utilização previsto. O que se pretende é 

harmonizar a informação disponível com o ambiente tecnológico de cada potencial utilizador 

pelo que, numa perspetiva de longo prazo, estes formatos poderão ter de ser continuamente 

ajustados para a realidade existente em cada momento. Os consumidores correspondem ao 

conjunto de interessados em procurar, aceder e utilizar os documentos e, como tal, são 

designados por comunidade de interesse. 

Devemos aqui salientar a importância da meta informação relativa aos objetos digitais a 

preservar e à operação do próprio sistema de arquivo, bem como dos mecanismos de 

armazenamento que lhe são intrínsecos, pois só assim é possível acompanhar a história das 

ações de preservação realizadas e encontrar a informação pretendida. A garantia de 

confidencialidade e de proteção de direitos de autor depende também grandemente da meta 

informação recolhida. 

As preocupações relativas ao armazenamento e acesso aos documentos são complementadas, no 

modelo OAIS, com a existência de uma componente de planeamento de preservação, destinada 

à definição de políticas e elaboração de planos prospetivos que vão acompanhar a vida do 

material conservado. Só através do estabelecimento formal de tal componente será possível 

cumprir a missão última de manter a autonomia tecnológica e os padrões de qualidade e 

autenticidade acordados entre os vários intervenientes, com particular relevo para os 

consumidores finais (comunidade de interesse). A componente de planeamento e preservação 

constitui por isso o garante de que são antecipadas as inovações tecnológicas e as necessidades 

dos potenciais utilizadores (cujas exigências ou ambiente de trabalho são desconhecidos a 

priori), de forma a acompanhar a evolução através de uma equipa especialmente dedicada a esta 

atividade. Para ser possível proteger a informação digital, reduzindo os seus riscos e 

influenciando os mecanismos necessários para que a mesma esteja acessível ao longo do tempo, 

é importante destacar que uma tal continuidade obrigará à disponibilidade permanente de meios 

humanos dedicados à monitorização da inovação e desenvolvimento. Assim como para os 

documentos em suporte papel são garantidas de forma permanente, nos depósitos, as necessárias 

condições atmosféricas e de higienização também neste caso terão de ser criadas as condições 

para uma responsável custódia digital. 

Ao recorrer ao modelo OAIS, como guia orientador, as organizações devem ter em 

consideração os seguintes aspetos a privilegiar: 
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• Submissão: transferência e normalização da informação a ser depositada; 

• Metadados: elementos necessários para garantir a descrição, administração e estrutura 

dos objetos digitais; 

• Arquivo digital: gestão da estrutura de armazenamento relacionada, em particular, com 

as operações de verificação, segurança e recuperação no caso de situações de desastre; 

• Acesso: pesquisa e localização do material arquivado; 

• Planeamento da preservação: procedimentos destinados a antecipar possíveis inovações 

tecnológicas e reduzir os riscos de obsolescência; 

• Administração: estabelecimento e cumprimentos dos procedimentos acordados com os 

produtores dos documentos. 

As possíveis estratégias destinadas a reduzir o grau de obsolescência tecnológica, com destaque 

para as técnicas de emulação, migração e o encapsulamento [5] bem como para a normalização 

de formatos devem merecer um cuidado especial. Desta forma, importa antecipar as tarefas 

futuras de preservação e de migração de forma a tornar mais simples e económico o processo de 

ingestão, quando este venha a ocorrer. 

A escolha dos formatos mais adequados passa por dar prioridade aos que sejam independentes 

das plataformas tecnológicas e possam incorporar um maior número de características comuns. 

Com isto torna-se possível, no futuro, estabelecer regras para a interoperabilidade com novas 

aplicações, para que no momento da transferência dos objetos digitais estes sejam facilmente 

adicionados ao arquivo digital e a meta informação disponível aproveitada, possibilitando o 

acesso e disseminação por toda a comunidade interessada. 

A meta informação é assim a principal fonte para a estruturação e contextualização digital e por 

isso deve merecer uma atenção especial. Inicialmente, o modelo OAIS foi muito orientado para 

a preservação de objetos digitais discretos que eram produzidos nas bibliotecas alargando-se 

posteriormente a outras áreas - arquivos e museus. No caso particular dos documentos de 

arquivo não podemos ignorar a importância da recolha sistemática dos metadados desde o 

momento de produção, em que é possível obter quase de forma automática elementos 

fidedignos sobre o conteúdo, estrutura e contexto. Neste sentido e apesar de o modelo OAIS 

circunscrever seu campo de ação às fases de submissão, arquivo e acesso não se poderá ignorar 

todo o ciclo de vida dos documentos e, como tal, fazer intervir a normalização dos metadados 

logo na conceção do sistema de gestão documental. Refira-se, a este propósito, que o modelo de 

metadados previsto na especificação MoReq2010 é extremamente flexível e permite uma ampla 

definição dos elementos necessários para, mais tarde, serem recolhidos no momento da 

submissão dos pacotes de informação. De entre os modelos de metadados mais aplicados refira-

se o METS e o PREMIS. 

 

3.8.2. Estrutura METS 

O METS corresponde a uma definição de uma estrutura (schema) XML com a finalidade de 

originar instâncias de documentos em formato XML que representam a estrutura hierárquica de 

objetos digitais, nomes e localizações dos respetivos ficheiros que os compõem e informação 

descritiva e administrativa que lhe está associada. De salientar que estes objetos digitais podem 

corresponder a texto, imagens, áudio e vídeo. 

Desta forma consegue-se estabelecer um mecanismo adequado para registar as relações que 

existem entre os conteúdos e os metadados, com vista a transmitir os mesmos, tanto para a 
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gestão de objetos digitais dentro de um repositório como para responder a necessidades de troca 

de objetos entre repositórios (ou entre repositórios e os seus utilizadores). 

Este formato foi previsto para permitir a partilha de esforços no desenvolvimento de soluções de 

gestão da informação e para facilitar o intercâmbio de materiais digitais interoperáveis entre as 

instituições. O esquema XML METS foi criado em 2001, sob o patrocínio da DLF
36

 sendo 

apoiado pela Biblioteca do Congresso
37

 que se constituiu como agência de manutenção. 

A estrutura de um documento METS divide-se em sete seções principais, que por sua vez 

podem conter uma variedade de elementos e atributos conforme a especificação referida. No 

nível mais geral, um documento METS pode conter as seguintes seções:  

• Cabeçalho: descreve o documento METS em si mesmo, em particular as informações 

relacionadas com a sua criação, diferentes das restantes secções que tratam do objeto 

digital a ser descrito; 

• Metadados descritivos: esta seção contém metadados descritivos embebidos, externos 

ao documento METS (por exemplo, mantidos num servidor Web) ou ambos; várias 

instâncias dos metadados descritivos, tanto internos como externos, podem ser incluídos 

nesta seção que fornece um mecanismo de referenciação dos metadados; 

• Metadados administrativos: as informações desta secção referem-se à forma como os 

ficheiros foram criados e armazenados, aos direitos de propriedade intelectual, aos 

metadados sobre o objeto fonte original a partir do qual o objeto digital foi derivado e 

informações sobre a proveniência dos ficheiros que compõem o objeto; tal como para os 

metadados descritivos, os metadados administrativos podem ser externos ao documento 

METS, ou codificados internamente; 

• Ficheiros: para ser útil a representação METS esta deve conter uma lista com o nome e 

localização de todos os ficheiros que correspondem aos conteúdos constitutivos da 

versão digital do objeto representado; 

• Mapa da estrutura: esta é a secção fundamental que deverá estar sempre presente, para 

indicar a estrutura hierárquica e a sequência dos vários componentes de um objeto 

digital, ligando os elementos dessa estrutura aos ficheiros com os respetivos conteúdos 

e metadados que pertencem a cada elemento; 

• Ligações estruturais: elementos opcionais que permitem estabelecer eventuais ligações 

entre os nós da hierarquia identificada no mapa da estrutura; é particularmente útil 

quando estão envolvidas páginas hipertextuais para o caso de objetos relativos a sítios 

Web; 

• Comportamento: secção adicionada para ser compatível, como por exemplo o projeto 

Fedora
38

, o qual inclui no seu modelo um tipo especial de objeto usado para armazenar 

uma definição de serviço na forma de um conjunto abstrato de métodos; pode ser usado 

para associar comportamentos executáveis que correspondem a módulos de código que 

implementa e executa os comportamentos definidos pela definição de interface. 

  

                                                      

36 Digital Library Federation; http://www.diglib.org 
37 Library of Congress; http://www.loc.gov 
38 Fedora Repository Project; http://www.fedora-commons.org 

http://www.diglib.org/
http://www.loc.gov/
http://www.fedora-commons.org/
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3.8.3. Dicionário de dados PREMIS 

O dicionário de dados PREMIS é uma outra recomendação sobre metadados destinados a 

assegurar a utilização de objetos digitais a longo prazo. Desenvolvido por especialistas de vários 

países tornou-se numa norma de facto sendo utilizado em quase todos os projetos que tenham 

por objetivo a preservação digital. 

 

 

 

 

Define um conjunto básico de unidades semânticas que os repositórios devem incluir, a fim de 

desempenhar as suas funções de preservação. Estas podem variar de um repositório para outro, 

mas geralmente incluem ações semelhantes para garantir que os objetos podem ser lidos a partir 

de um suporte e que são visualizados e reproduzidos ou interpretados de qualquer outra forma 

por uma aplicação. Acresce ainda a garantia de que os objetos digitais no repositório não são 

inadvertidamente alterados, e que qualquer mudança justificada fica documentada. 

Conforme se apresenta na figura acima considera as seguintes unidades semânticas: 

 As entidades intelectuais constituem o conceito a que corresponde a uma representação 

material e consiste no conjunto de conteúdos que é considerado como uma única 

unidade intelectual para fins de gestão e descrição; 

 Os objetos são a razão e a representação da entidade intelectual e a causa das 

preocupações de armazenamento e gestão num repositório pelo que a informação a 

recolher é exaustiva e inclui, entre outros, identificação, algoritmo de verificação, 

dimensão e formato, nome original e muitas outras propriedades intrínsecas bem como 

as relações com outros objetos e tipos de entidades; 

 Os eventos agregam informações sobre as ações que afetam os objetos no repositório; 

para este efeito tem de ser garantido um registo preciso e confiável de todos os eventos 

que ocorram para a manutenção da proveniência digital de um objeto com vista a 

demonstrar a autenticidade; 
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 Os agentes correspondem aos atores que de alguma forma têm papéis em eventos ou nas 

indicações sobre direitos; podem corresponder a pessoas, organizações ou mesmo 

aplicações que atuem sobre os objetos; por exemplo, quando no decorrer de uma 

atividade de preservação é necessário fazer cópias idênticas e versões derivadas de 

objetos digitais, estas ações podem ter restrições por motivo de direitos de autor que 

devem estar assinaladas; 

 Os direitos de autor e as permissões são registados com a informação relevante para que 

durante as ações de preservação de objetos se tenha em consideração os atos que é 

possível realizar no repositório e a justificação de tal direito. 

 

3.8.4. Utilização conjunta de METS e PREMIS 

Perante estas duas recomendações devemos assinalar que o PREMIS pode ser adotado como 

esquema de metadados nas subsecções da parte administrativa do METS. No entanto é 

necessário ter alguma cautela para evitar possíveis redundâncias devido à variedade das 

escolhas possíveis. 

O PREMIS identifica quatro tipos de entidades: objetos que correspondem a informação 

técnica; eventos que referem as ações realizadas; direitos relativos à propriedade intelectual dos 

objetos e agentes que de alguma forma tenham tido intervenção. 

Os direitos encaixam perfeitamente na secção de direitos do METS o que já não acontece com 

as restantes entidades. Os objetos do PREMIS podem corresponder a informação a incluir tanto 

na parte técnica como na proveniência digital, onde também se pode considerar os eventos. Já 

no que respeita aos agentes estes podem ser incluídos tanto na parte de proveniência digital 

como nos direitos, dependendo do facto de ser relativo a um evento ou aos direitos. 

Uma possível alternativa será manter juntos todos os elementos PREMIS, dentro da 

representação METS, mas restará sempre a necessidade de escolher a secção onde colocar esta 

informação. Os problemas de redundância dificilmente serão evitados quando se pretende uma 

tal combinação dos dois modelos, pelo que não é uma tarefa simples e implica consultar boas 

práticas e casos de aplicações anteriores, esperando-se que a comunidade irá contribuir 

futuramente para simplificar a representação dos objetos digitais. 

 

3.8.5. Modelo de requisitos MoReq2010 

O MoReq2010
39

 estabelece, de forma modular e flexível, adaptável a diferentes soluções e 

contextos de aplicação, o conjunto essencial de requisitos a cumprir pelos sistemas que gerem 

informação de arquivo. A sua mais recente versão, MoReq2010, quebra o pressuposto de que a 

informação de arquivo deve residir em repositórios centrais, geridos por sistemas especializados 

(records systems), permitindo que a informação de arquivo possa manter-se nos sistemas de 

negócio (business systems) e ser gerida in situ, sem necessidade de duplicação. Os requisitos são 

agrupados por serviços e funcionalidades permitindo, para alguns deles, implementações 

alternativas. 

De acordo com este modelo, o ciclo de vida da informação é visto numa perspetiva de 

continuum. A informação de conservação permanente reside indefinidamente no sistema, 

enquanto a restante informação (a transferir ou eliminar) é destruída, dando origem a entidades 

residuais. 

                                                      

39 Modular Requirements for Records Systems; http://moreq2010.eu 

http://moreq2010.eu/
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O modelo considera ainda a exportação e importação de informação num formato normalizado e 

não proprietário (XML), permitindo a transferência de informação para outros sistemas e/ou 

organizações, a migração em contexto da substituição, atualização ou descontinuação de um 

sistema, a cópia para localizações secundárias e a replicação para efeitos de salvaguarda e 

recuperação. 

 

3.8.6. Auditoria e certificação de repositórios confiáveis 

A constituição de um arquivo aberto implica a disponibilidade de repositórios confiáveis que 

nos garantam a integridade, fidedignidade e acessibilidade dos objetos depositados bem assim 

como os mecanismos de segurança e gestão de risco. 

Esta preocupação tem sido expressa por várias entidades, em particular a Digital Repository 

Certification Task Force (CRL
40

, OCLC
41

 e NARA
42

), que elaborou o modelo TRAC
43

, adotado 

como norma ISO 16363 em fevereiro de 2012. Também o DCC
44

 e o DPE
45

 apresentaram outra 

metodologia, DRAMBORA
46

, que tem em vista a avaliação de repositórios confiáveis. Refira-se 

ainda o projeto NESTOR
47

, patrocinado pelo Ministério da Educação e Investigação Alemão, 

uma rede especializada em armazenamento a longo prazo dos recursos digitais. 

A par dos trabalhos de formalização da norma ISO 16363, iniciou-se também a definição dos 

requisitos para as entidades auditoras e certificadoras de repositórios digitais confiáveis (ISO 

16919). Até que o projeto ISO 16919 esteja concluído e publicado, nenhuma auditoria pode ser 

conduzida nem nenhuma certificação pode ser emitida segundo a ISO 16363. 

Para que haja confiança num arquivo digital, é fundamental que existam meios de verificação da 

sua conformidade, através da realização periódica de auditorias, particularmente relativas a: 

estrutura organizativa, gestão dos objetos digitais e tecnologias, infraestrutura e segurança. As 

várias abordagens sobre esta matéria recomendam quase sempre a realização de uma 

autoavaliação prévia, destinada a consciencializar as organizações quanto à forma como se 

encontram os repositórios, preparando os seus recursos para a visita da equipa de auditoria. 

A preparação para uma auditoria é feita com recurso a formulários e listas de verificação, que 

ajudam a organizar e recolher indicadores do cumprimento dos requisitos da norma, e constitui 

uma parte essencial do processo de certificação, que ficará concluído com a visita dos auditores 

externos, a elaboração do conveniente relatório e, caso se verifique a conformidade do 

repositório digital, a emissão da respetiva certidão. Para o efeito, foram estabelecidas métricas 

que combinam os mecanismos inerentes à tecnologia utilizada e à segurança do sistema de 

informação com a sensibilidade e consciência do valor que está inerente a um repositório 

confiável, enquanto salvaguarda da informação digital a longo prazo. 

A principal vantagem de obter uma certificação segundo a ISO 16363 é a confirmação da 

adoção das boas práticas e da implementação de uma gestão confiável e responsável da 

informação. Estas práticas aplicam-se a repositórios de qualquer dimensão e têm em vista 

assegurar a qualidade, a consistência e a integridade dos dados e o compromisso com a 

                                                      

40 Center for Research Libraries; http://www.crl.edu 
41 Online Computer Library Center, Inc.; http://oclc.org 
42 National Archives and Records Administration; http://www.archives.gov 
43 Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist; 

http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf 
44 Digital Curation Centre; http://www.dcc.ac.uk 
45 Digital Preservation Europe; http://www.digitalpreservationeurope.eu 
46 Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment; http://www.repositoryaudit.eu 
47 Network of Expertise in Long-term STORage of Digital Resources; 

http://www.dnb.de/EN/Wir/Projekte/Abgeschlossen/nestor.html 

http://www.crl.edu/
http://oclc.org/
http://www.archives.gov/
http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf
http://www.dcc.ac.uk/
http://www.digitalpreservationeurope.eu/
http://www.repositoryaudit.eu/
http://www.dnb.de/EN/Wir/Projekte/Abgeschlossen/nestor.html
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preservação a longo prazo e com o acesso continuado a toda a informação que lhe está confiada. 

No documento Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist do CRL 

e OCLC é proposta a seguinte abordagem: 

− Obter uma cópia das normas ISO 16363 e rever o documento; a CCSDS
48

, que 

copatrocinou o desenvolvimento das normas ISO 16363, disponibiliza o texto da norma 

no seu sítio Web; 

− Obter uma cópia do modelo de autoavaliação para a ISO 16363, realizar uma 

autoavaliação e suprir eventuais não conformidades: 

− Determinar quais normas que se aplicam ao repositório; se o repositório identificar 

alguma norma que não é aplicável, deve documentar-se o motivo pelo qual a norma não 

se aplica;  

− Determinar quais normas que se aplicam e dar evidências sobre como o repositório 

cumpre cada norma; 

− Determinar que normas não estão a ser cumpridas e que medidas e recursos são 

necessários para atingir a conformidade; 

− Consultar recursos externos, tais como estudos de caso e boas práticas, que estejam 

disponíveis e possam ser adaptados; 

− Incorporar resultados de auditorias anteriores, realizadas a instituições ou repositórios 

similares, caso os resultados estejam disponíveis; estes podem incluir auditorias de 

segurança de tecnologias da informação, auditorias ISO 9000 de garantia de qualidade e 

avaliações de risco e similares; 

− Preencher e manter o modelo de autoavaliação para a certificação ISO 16363 para 

melhor organizar e acompanhar o progresso no cumprimento das normas ISO 16363 e 

preparar a auditoria externa. 

 

3.8.7. Gestão de riscos 

O processo de gestão de riscos deve constituir também uma parte integrante do plano de 

preservação digital e ser incorporado na cultura e práticas dos processos de negócio da 

organização. Segundo a ISO 31000, este processo pode ser considerado como compreendendo 

cinco atividades: comunicação e consulta, estabelecimento do contexto, avaliação de risco, 

tratamento de riscos, monitoria e avaliação. 

A comunicação e consulta com as partes interessadas internas e externas, sempre que 

necessário, devem ocorrer ao longo de todo o processo de gestão do risco. Para tal, esta 

atividade terá de ser planeada com a devida antecipação, para se conseguir perceber quais os 

riscos e suas consequências, tendo em vista as medidas para controlar a situação. 

O estabelecimento do contexto define os parâmetros internos e externos a serem levados em 

conta na gestão de risco, determinando critérios e âmbito. 

A avaliação do risco compreende todo o processo global de identificação, análise e avaliação 

dos riscos. 

                                                      

48 Consultative Committee for Space Data Systems; http://public.ccsds.org 

http://public.ccsds.org/
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Através do tratamento de riscos, selecionam-se uma ou mais opções para eliminar ou reduzir o 

seu impacto. Envolve um processo cíclico de avaliação até se alcançar um nível que 

corresponda aos critérios estabelecidos e possa ser aceite pela organização. 

Por último, a monitoria e avaliação ajuda a compreender as ocorrências e a aprender como 

soluciona-las, tendo em vista a melhoria contínua nas técnicas de identificação e tomada de 

medidas corretivas. 

Esta abordagem deve portanto fazer parte de um plano que tenha em conta as potenciais 

vulnerabilidades e ameaças à preservação digital, identificando com detalhe todas as variáveis 

que de alguma maneira possam prejudicar o acesso continuado e de longo prazo aos metadados 

e objetos digitais envolvidos. 
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3.9. Contexto nacional 

A sensibilidade nacional relativa à preservação digital não tem sido propícia ao aparecimento de 

investimentos consistentes e de longo prazo que permitam obter uma massa crítica significativa 

neste domínio. Para além de projetos universitários, particularmente através da Universidade do 

Minho e do Instituto Superior Técnico, que se têm associados a linhas de investigação 

europeias, poucas empresas apresentam soluções neste domínio. 

Sabendo-se como a gestão documental tem sido abordada, sem um respeito significativo por 

normas e boas práticas, fácil é compreender que a importância do valor probatório e da memória 

organizacional estão longe de ser considerados um ativo para as organizações e para a sociedade 

em geral. Daqui decorre a dificuldade em assumir que os ambientes digitais trazem novas 

implicações para o acesso prolongado aos documentos e que o investimento neste domínio deve 

ser visto de uma outra forma quando novos projetos de tecnologias de informação são lançados. 

Importa recordar o que afirmou a comissária europeia Viviane Reding: “O risco para nós é 

óbvio - que criamos um buraco negro do século XX na recolha digital do conhecimento”. 

Nos últimos anos, temos vindo a observar o surgimento de algumas iniciativas de referência 

com relevância para a preservação digital, entre as quais: 

• A crescente normalização, certificação e integração dos sistemas de faturação, 

abrangendo transversalmente todos os setores de atividade, que têm permitido 

implementar novos modelos de controlo e reporte de informação para efeitos fiscais; 

• A desmaterialização de processos na administração pública, que têm vindo 

progressivamente a eliminar registos em papel e atos presenciais (ex.: cartão de cidadão 

com certificado digital qualificado; plataformas de compras públicas, de licenciamento 

e credenciação, de entrega de documentos e peças processuais nos tribunais, etc.); 

• A digitalização dos arquivos nas instituições financeiras, constituídos para dar melhor 

resposta às necessidades das instituições financeiras e suportar novos modelos 

operativos (ex.: a implementação de arquivos óticos de cheques e afins, que vieram 

substituir de forma generalizada a utilização de microfilme e permitir a circulação 

interbancária da imagem em substituição da troca física dos documentos); 

• A desmaterialização de processos no setor da saúde, abrangendo consultas, 

internamentos, prescrição de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico, 

processo clínico, etc.. 

Enquanto algumas destas iniciativas tiveram elevado sucesso na garantia da preservação da 

informação no longo prazo, aos diferentes níveis, outras delas vieram agravar o risco de perda 

da memória, resultante de erros de conceção, inadequada manutenção ou falta de 

sustentabilidade. 

No âmbito das suas atribuições na salvaguarda do registo documental da memória do país, a 

DGLAB
49

 tem vindo a desenvolver ferramentas e a suportar projetos relevantes para o contexto 

da preservação digital, entre os quais: 

• A coordenação da Rede Portuguesa de Arquivos, a manutenção do Ficheiro Nacional de 

Autoridades Arquivísticas e do Portal Português de Arquivos; 

• A construção do arquivo nacional digital RODA, com a colaboração da Universidade 

                                                      

49 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas; http://dglab.gov.pt 

http://dglab.gov.pt/
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do Minho, baseado no modelo OAIS e nas normas EAD
50

, PREMIS, METS e MIX
51

; 

• A produção de recomendações para a produção de planos de preservação digital e das 

correspondentes folhas de recolha de dados. 

  

                                                      

50 Encoded Archival Discription; http://www.loc.gov/ead 
51 NISO Metadata for Images in XML Schema; http://www.loc.gov/standards/mix 

http://www.loc.gov/ead
http://www.loc.gov/standards/mix


3. Preservação digital 

APDSI. Gestão Documental na Governança da Informação                                                                       80 

 

3.10. Exemplos de aplicações 

3.10.1. RODA 

O projeto RODA foi desenvolvido DGLAB em parceria com a Universidade do Minho, sendo o 

produto daí resultante sido mais tarde continuado pela empresa Keep Solutions. 

Este projeto teve como objetivo abordar a gestão continuada de objetos digitais, através do 

desenvolvimento de processos, ferramentas e recursos capazes de responder às necessidades de 

preservação digital na Administração Pública. Teve por orientação inicial desenvolver um 

protótipo em conformidade com o modelo de referência OAIS destinado a garantir a 

preservação e autenticidade dos documentos digitais arquivados.  

Para demonstrar a viabilidade do protótipo, o projeto limitou o tipo de ficheiros aceites a 

documentos de texto, imagens fixas e bases de dados relacionais. Para as bases de dados 

estabeleceu regras específicas quanto ao armazenamento das tabelas e dos dados, utilizando 

uma abordagem que migra o conteúdo de toda a base de dados para um único ficheiro XML. 

O RODA é uma solução de preservação digital de código aberto, desenvolvida na linguagem 

Java que oferece uma arquitetura independente da plataforma e que respeita as principais 

normas: OAIS, METS, EAD e PREMIS. O suporta nativamente normalização em ingestão de 

múltiplos formatos de ficheiros, podendo ser estendido as quaisquer outros. 

A gestão do RODA é realizada através de eventos programados que são definidos pelo conjunto 

de regras de preservação que sejam estabelecidas. As ações de preservação respeitam uma 

interface comum e incluem conversores de formato, verificações de integridade, ferramentas de 

relatório, entre outros. O sistema prevê a manutenção das versões originais para possibilitar, no 

futuro, eventuais estratégias de emulação. Os módulos funcionais desenvolvidos com base no 

OAIS são os seguintes: 

• Ingestão: validação da informação apresentada, extração de metadados técnicos dos 

ficheiros submetidos e normalização de formatos de acordo com a política de 

preservação estabelecida, tendo em conta a necessária garantia de qualidade; 

• Gestão de dados: uso de metadados descritivos segunda a norma ISAD(G) e  EAD; 

• Armazenamento de dados: o armazenamento de dados é realizado segundo o Fedora 

Commons, para a infraestrutura da camada de dados, recorrendo a ficheiros do sistema 

para facilitar a cópia de segurança e escalabilidade; 

• Acesso: o acesso aos dados é garantido por visualizadores Web embebidos e download, 

estando disponíveis várias versões da mesma informação incluindo a representação 

digital original. 

• Administração: estão disponíveis recursos avançados de administração, tais como 

gestão de utilizadores e de permissões, relatórios, configuração do fluxo de trabalho de 

ingestão e visualização de diários; 

• Ações de preservação: possibilidade de estabelecer planos de preservação através do 

agendamento da execução de ações de preservação diretamente no módulo de 

administração. 
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3.10.2. Archivematica 

Em 2007, o subcomité da Unesco Memory Of The World, identificou a necessidade de criação 

de um pacote de software, em licenciamento open source, no qual, o standard ISO 14721 

(modelo OAIS) fosse implementado de forma completa, tendo definindo os requisitos para a sua 

implementação. Finalmente, recomendou que a Unesco deveria suportar o desenvolvimento 

desse sistema, com recurso a ferramentas existentes, agregando-as e integrando-as. 

A Artefactual, nesse momento envolvida no desenvolvimento e implementação do software de 

arquivo ICA-AtoM, foi confrontada com a vontade dos seus clientes em poder ter acesso a uma 

implementação da ISO 14721. Desta forma, a equipa começou por desenvolver um módulo de 

preservação digital para o ICA-AtoM. Mais tarde, ao reconhecer a oportunidade deste módulo 

poder ser integrado com outros sistemas de arquivo decidiu separá-lo num produto autónomo, 

que foi nomeado Archivematica. 

O modelo de desenvolvimento do produto baseia-se nos serviços, o que significa que os custos 

do desenvolvimento são patrocinados pelas necessidades dos clientes. Entre os utilizadores do 

Archivematica encontram-se organizações como o Fundo Monetário Internacional, os Arquivos 

de Vancouver, a Unesco e o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA). 

Por ter sido desenvolvido com base no modelo de referência OAIS, o produto suporta a criação 

dos artefactos SIP, DIP e AIP. A sua lógica de funcionamento baseia-se no padrão de desenho 

de micro serviços, o que permite a execução de tarefas (como o processamento ou ingestão), 

executando aplicações externas sempre que necessário. Os micro serviços são tipicamente 

executados através de uma aplicação web, disponível sob a forma de painel de controlo. Podem, 

no entanto, ser executados sob a forma de serviços REST, o que permite a sua utilização a partir 

de outras ferramentas. Um micro serviço é composto por várias tarefas, automáticas ou de 

intervenção humana. 

O Archivematica suporta-se noutras ferramentas open-source para manuseamento dos 

conteúdos, entre as quais o LibreOffice, Elastic Search, Clam AV, Bulk Extractor, FFMpeg, 

FITS, Imagemagik, p7zip e Ikscape, e foi desenvolvida para sistema operativo Linux. As opções 

de alto nível implementadas no interface web do Archivematica são: Transferência; Ingestão; 

Arquivo; Acesso; Plano de Preservação; Administração. Note-se que não correspondem 

diretamente aos processos OAIS, mas sim a uma organização lógica das principais operações a 

realizar. 

A transferência é o processo que permite transformar um conjunto de objetos digitais 

(escolhidos um a um ou por conjuntos de pastas), num Pacote de Informação de Submissão SIP. 

Ao implementar este processo, começa um pouco atrás do modelo funcional OAIS, permitindo 

uma maior versatilidade de implementação prática. O resultado de uma transferência é um SIP, 

que será consumido pela ingestão, diretamente ou passando transitoriamente pela fila de 

transferência, do qual pode ser posteriormente recuperado. Uma transferência consiste na 

execução de um conjunto de micro serviços, como por exemplo: verificação da estrutura e/ou 

metadados, atribuir um identificador único (UUID) à transferência, gerar o ficheiro METS.xml, 

sondar a existência de vírus, etc.. A identificação de formatos é configurável através do Registo 

de Politica de Formatos, no qual se definem as formas de identificar os formatos (ex.: extensão 

ou ferramenta externa que analisa o conteúdo do ficheiro) e a forma de os processar ou extrair 

meta-informação. 

O processo de ingestão recebe um Pacote de Informação de Submissão (SIP), normalmente 

gerado pelo processo de transferência, empacotando o resultado num Pacote de Informação de 

Arquivo (AIP) e gerando Pacotes de Disseminação de Informação (DIP). Tal como na 

transferência, o fluxo é realizado sob a forma de uma sequência de micro serviços. É durante a 

ingestão que a normalização ocorre (conversão de formatos de ingestão em formatos de 

arquivo), bem como a inserção de metadados, a definição de direitos de autor PREMIS, a 
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extração de caracteres através de reconhecimento ótico e, finalmente, a criação do AIP e do 

DIP.  

O Pacote de Informação de Arquivo é arquivado pelo Archivematica, por intermédio do serviço 

de armazenamento (storage service), podendo ser configurado em localização física local ou 

remota. O arquivo de AIP é um recurso do Archivematica, sendo indexado e gerido por este. O 

DIP é enviado para o serviço de acesso (access system), interno ao Archivematica, a partir do 

qual é possível enviar para sistemas de arquivo como o ATOM, o contentDM, ou o Archivists 

Toolkit. 

A estratégia de preservação do Archivematica baseia-se na normalização de ficheiros, em 

formatos de preservação e acesso durante a ingestão. As cópias de preservação são adicionadas 

ao Pacote de Informação de Arquivo (AIP) e as de acesso ao Pacote de Disseminação de 

Informação (DIP) sendo mantidos todos os ficheiros originais. Nem todos os objetos digitais 

podem ser normalizados na ingestão. Para alguns formatos de ficheiros não existem ferramentas 

em Linux que permitam a sua normalização sendo, nestes casos, mantido o ficheiro no formato 

original. No entanto, ao sistema de Registo de Políticas de Formatos podem ser adicionadas 

novas ferramentas de conversão e normalização para formatos específicos (por exemplo para 

organizações em que seja importante adquirir ferramentas proprietárias de conversão). 

O Archivematica está disponível com uma licença GPL, versão 3, que o caracteriza como 

software livre, independentemente do fornecedor. A existência de um ecossistema de empresas 

que prestam serviços de alteração, manutenção, configuração e implementação de sistemas 

open-source como o Archivematica, sempre suportadas pela empresa que o desenvolveu 

originalmente, dá garantias ao mercado de que é possível a sua utilização em ambientes de 

produção. 
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ISO 5127 -Information and documentation -- Vocabulary 

Destina-se a facilitar a comunicação internacional no domínio da informação e documentação 

apresentando termos e definições de conceitos relevantes para esta área. 

ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão da qualidade -- Fundamentos e vocabulário 

Descreve os fundamentos dos sistemas de gestão da qualidade que são objeto das normas da 

família ISO 9000 e define termos relacionados. 

ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão de qualidade -- Requisitos  

Especifica os requisitos de um sistema de gestão da qualidade a utilizar sempre que uma 

organização tem necessidade de demonstrar a sua capacidade para fornecer produtos que 

satisfaçam tanto os requisitos dos seus clientes como dos regulamentos aplicáveis e tenha em 

vista o aumento da satisfação de clientes. 

ISO 13008:2012 - Information and documentation -- Digital records conversion and 

migration process. 

Especifica as questões relativas ao planeamento, requisitos e procedimentos para a conversão e / 

ou migração de documentos digitais (que inclui objetos digitais, além dos metadados), a fim de 

preservar a autenticidade, confiabilidade, integridade e usabilidade dos mesmos como prova de 

transações administrativas. Estes procedimentos não abrangem sistemas de salvaguarda, 

preservação digital, funcionalidades repositórios confiáveis nem a conversão de formatos 

analógicos para formatos digitais e vice-versa. 

ISO/TR 13028:2010 Information and documentation - Implementation guidelines for 

digitization of records. 

Estabelece diretrizes para a criação e manutenção de documentos apenas em formato digital 

quando o original em papel ou outra fonte digital foram utilizados para digitalização. São 

apresentadas as boas práticas para a digitalização com vista a garantir a confiabilidade dos 

documentos tendo em vista considerar a eliminação dos originais não-digitais para que seja 

possível a admissibilidade legal e valor probatório dos mesmos. Descreve as estratégias 

relativas à criação de documentos digitais com prazos de retenção muito dilatados e formas de 

acessibilidade de longo prazo. Fornece diretrizes para a gestão, após a sua digitalização, de 

documentos de origem não-digital. Dirige-se a organizações que pretendam realizar a conceção 

e conduzir uma digitalização responsável dos documentos, conforme descrito nas normas ISO 

15489 e ISO / TR 15801:2009. 

ISO 14721:2012 - Space data and information transfer systems -- Open archival 

information system (OAIS) -- Reference model 

Define o modelo de referência para um sistema de informação de arquivo seguindo normas 

abertas -- O modelo OAIS considera como arquivo uma organização, que pode ser parte de uma 

organização maior, composta por pessoas e sistemas que aceitam a responsabilidade de 

preservar as informações e disponibilizá-lo para uma determinada comunidade -- Tais 

responsabilidades, definidas nesta Norma, são distintivas do conceito usual de "arquivo". 

ISO 15489-1:2001 - Information and documentation -- Records management -- Part 1: 

General   

Fornece as orientações relativas à gestão de documentos de arquivo nas entidades produtoras, 

públicas ou privadas, para utilizadores internos ou externos -- Todos os princípios aqui 

constantes procuram assegurar que os documentos produzidos, capturados e geridos num 

sistema de gestão documental, são os adequados e possuem as características necessárias para 

constituírem evidência do que representam. 
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ISO 15489-2:2001 - Information and documentation -- Records management -- Part 2: 

Guidelines -- 

Fornece diretrizes e procedimentos aplicados aos documentos de arquivo em qualquer formato 

ou suporte, criados ou recebidos por qualquer organização pública ou privada no decurso das 

suas atividades -- Apresenta uma metodologia de implementação, sem prejuízo do que consta 

nas normas nacionais, legislação e regulamentação complementar. 

ISO/TR 15801:2009 - Document management -- Information stored electronically -- 

Recommendations for trustworthiness and reliability. 

Descreve a implementação e operação de sistemas gestão documental que possam ser aceites 

para armazenar informação de forma confiável e segura. Deve ser usada pelas organizações que 

pretendam utilizar sistemas que garantam uma informação autêntica, confiável e utilizável ao 

longo do tempo e incorporem políticas, procedimentos, tecnologias e exigências de auditoria 

que garantam a integridade dos documentos eletrónicos durante o seu armazenamento.  

ISO 16175-1:2010 - Information and documentation -- Principles and functional 

requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and 

statement of principles 

Princípios fundamentais para a gestão da informação digital ligada às áreas administrativas das 

organizações. Estabelece as boas práticas, princípios orientadores, indicações sobre a 

implementação e enumera riscos e constrangimentos tendo em vista permitir uma melhor gestão 

documental nas organizações. 

ISO 16175-2:2011 - Information and documentation -- Principles and functional 

requirements for records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and 

functional requirements for digital records management systems 

Aplicada a produtos denominados genericamente por sistemas de gestão documental para que 

todos os objetos digitais que sejam criados por correio eletrónico, processamento de texto, folha 

de cálculo ou aplicações de imagem (como documentos de texto e imagens estáticas ou em 

movimento) identificadas como sendo de valor do negócio, sejam geridos por critérios que 

satisfaçam os requisitos funcionais estabelecidos -- Não são incluídas as questões relativas à 

preservação de longo prazo. 

ISO 16363:2012 - Space data and information transfer systems -- Audit and certification 

of trustworthy digital repositories 

O principal objetivo deste documento é definir as práticas recomendadas para fundamentar o 

processo de auditoria e certificação necessário para avaliar a confiabilidade dos repositórios 

digitais. 

ISO/DIS 16919 - Space data and information transfer systems -- Requirements for bodies 

providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories 

Contém especificações vinculativas e verificáveis que devem ser cumpridas pelas organizações 

que realizam auditorias segundo a ISO 16363 para avaliar a confiabilidade dos repositórios 

digitais com vista a obtenção da certificação apropriada.  

ISO/TR 17068:2012 - Information and documentation -- Trusted third party repository 

for digital records. 

Detalha os serviços de custódia autorizados por uma terceira parte, a fim de garantir a 

integridade e autenticidade dos documentos digitais dos clientes de modo a servir como uma 

fonte de evidência confiável. Descreve os serviços e processos a serem fornecidos por uma 

terceira parte aos clientes durante o período de retenção, para garantir a confiabilidade, bem 
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como os critérios de "credibilidade" e os requisitos específicos dos serviços, equipamentos e 

programas. 

ISO/IEC 17799 - Information technology -- Security techniques -- Code of practice for 

information security management 

Estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão 

de segurança da informação numa organização, considerando os objetivos comumente aceites 

para a gestão de segurança da informação -- Contém as boas práticas relativas às seguintes áreas 

de gestão de segurança da informação: política de segurança; organização da segurança da 

informação; gestão de ativos; segurança de recursos humanos; segurança física e ambiental; 

controle de acesso; gestão de incidentes de segurança. 

ISO 19005-1 - Document management -- Electronic document file format for long-term 

preservation -- Part 1: Use of PDF 1 .4 (PDF/A-1) 

Especifica a forma de utilização do formato PDF 1 --4 para preservação digital de documentos, 

sejam texto, imagem raster ou vetorial. 

ISO 21500:2012 -- Guidance on project management 

Fornece orientação para a gestão de projetos e pode ser usado por qualquer tipo de organização, 

incluindo organizações públicas, privadas ou comunitárias, e para qualquer tipo de projeto, 

independentemente de complexidade, tamanho ou duração -- Apresenta uma descrição de alto 

nível dos conceitos e processos que são considerados essenciais para aplicação de boas práticas. 

ISO 23081-1:2006 - Information and documentation -- Records management processes -- 

Metadata for records -- Part 1: Principles 

Estabelece um quadro para a criação, administração e uso de metainformação para a gestão de 

documentos de arquivo, a que se reporta a ISO 15489, explicando os princípios pelos quais se 

deve reger -- Refere qual a metainformação necessária para identificar, autenticar e 

contextualizar tanto os documentos como os agentes, processos e sistemas que os criam, assim 

como as políticas que os regem. 

ISO 23081-2:2009 - Information and documentation -- Managing metadata for records -- 

Part 2: Conceptual and implementation issues 

Estabelece um modelo para a definição de elementos de metadados consistentes com os 

princípios e considerações de implementação descritas na norma ISO 23081-1: 2006, tendo em 

vista: permitir a descrição normalizada de documentos de arquivo e entidades contextuais; 

fornecer uma compreensão das formas de agregação para permitir a interoperabilidade entre os 

sistemas organizacionais; permitir a reutilização e normalização de metadados para uma gestão 

de longo prazo e entre aplicações.  

ISO/TR 23081-3:2011 - Information and documentation -- Managing metadata for records  

-- Part 3: Self-assessment method 

Fornece orientação para a realização da autoavaliação sobre metadados de documentos de 

arquivo relativamente à sua criação, captura e controle. 

ISO 25964-1:2011 - Information and documentation -- Thesauri and interoperability with 

other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval 

Fornece recomendações para o desenvolvimento e manutenção de thesauri destinados a sistema 

de pesquisa de informação. É aplicável a vocabulários utilizados para pesquisa sobre todos os 

tipos de recursos de informação, independentemente do suporte utilizado (texto, som, imagem 
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fixa ou em movimento, objeto ou multimídia física), incluindo bases de conhecimento e portais, 

bases de dados bibliográficas, textos, coleções de museu ou multimédia e qualquer conteúdo 

dentro deles.  

Também fornece um modelo de dados e o formato recomendado para a importação e exportação 

de dados. 

ISO/TR 26122:2008 - Information and documentation -- Work process analysis for 

records 

Fornece orientações sobre a análise do processo de trabalho a partir da perspetiva da criação, 

captura e controle de documentos -- Identifica duas abordagens - funcional (decomposição de 

funções nos processos) e sequencial (investigação do fluxo das operações) podendo os 

componentes da análise ser realizados em várias combinações e numa ordem diferente da 

descrita aqui, dependendo da natureza da tarefa, a dimensão do projeto, e a finalidade de análise 

--  

Descreve uma aplicação prática dos conceitos esboçados na ISO 15489 pelo que é independente 

da tecnologia (ou seja, pode ser aplicada independentemente do ambiente tecnológico), embora 

possa ser usada para avaliar a adequação dos instrumentos técnicos que suportam os processos 

de trabalho de uma organização, centrando-se nos processos de trabalho existentes. 

ISO 27000:2014 - Information technology -- Security techniques -- Information security 

management systems -- Overview and vocabulary  

Fornece a visão geral de sistemas de segurança da informação de gestão e os termos e definições 

comumente utilizados nesta família de normas -- É aplicável a todos os tipos e tamanho de 

organização (por exemplo, empresas comerciais, agências governamentais, organizações não-

lucrativas). 

ISO/IEC 27007:2011- Information technology -- Security techniques -- Guidelines for 

information security management systems auditing 

Fornece orientações sobre a gestão de um programa de auditoria à gestão de um sistema de 

segurança da informação, forma de realização de auditorias, e competência dos auditores. 

ISO 30300:2011 - Information and documentation -- Management systems for records -- 

Fundamentals and vocabulary 

Define o vocabulário ou terminologia a utilizar nas várias normas desta família e apresenta a 

justificação e o enfoque de toda a série a ser publicada. A série ISO 30300 oferece uma 

metodologia para a abordagem sistemática da criação e gestão de documentos de arquivo, 

alinhados com os objetivos e estratégias organizacionais. 

A implementação de sistemas de gestão documental veio permitir otimizar as operações 

relativas ao armazenamento e recuperação da informação, facilitando a sua reutilização. Com 

isto abrem-se novas possibilidades de defesa em caso de litígio ou inquérito, que venham a 

ocorrer no futuro, garantindo-se melhores condições de transparência. 

Esta norma pretende consolidar as diversas recomendações, concentrando-se na implementação 

e operação de sistemas eficazes para garantir que são registadas, geridas, mantidas e tornadas 

acessíveis, àqueles que dela necessitam, informações fidedignas e confiáveis sobre a evidência 

de decisões de negócios e transações realizadas.  

Para mais informação consultar Série ISO 30300:Sistema de gestão para documentos de 

arquivo. LISBOA: BAD, 2012. 
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ISO 30301:2011 - Information and documentation -- Management systems for records – 

Requirements. 

Especifica os requisitos a serem atendidos por um sistema de gestão documental a fim de apoiar 

uma organização na realização das suas obrigações, missão, estratégia e objetivos. Aborda o 

desenvolvimento e implementação de uma política relativa aos documentos de arquivo e dá 

informações sobre a medição, monitoria e avaliação de desempenho.  

ISO 31000:2009 - Risk management -- Principles and guidelines on implementation. 

Fornece os princípios, estrutura e um processo de gestão do risco. Pode ser utilizada por 

qualquer organização independente do seu tamanho, a atividade ou sector ajudando a aumentar 

a probabilidade de alcançar objetivos pretendidos, melhorar a identificação de oportunidades e 

ameaças e efetivamente alocar e usar os recursos para o tratamento de riscos. Não pode ser 

utilizado para fins de certificação apesar de fornecer orientação para efeitos de auditoria interna 

ou externa. Uma das vantagens da sua utilização é a possibilidade de comparar as práticas 

internas de gestão de risco com uma referência reconhecida internacionalmente, proporcionando 

bons princípios de gestão eficaz e de governança corporativa. 

ISO/IEC 31010:2009 - Risk Management -- Risk Assessment Techniques. 

Serve de apoio à ISO 31000 fornecendo orientação sobre a seleção e aplicação de técnicas 

sistemáticas para a avaliação de risco, sendo complementar de outras atividades de gestão de 

risco adotadas. 

ISO 32000-1:2008 - Document management -- Portable document format -- Part 1: PDF 

1.7 

Especifica um formato digital para a representação de documentos eletrónicos que permitem 

trocar e visualizar documentos independentes do ambiente em que foram criados ou o ambiente 

em que eles são vistos ou impresso. 

NP 4041: 2005 Informação e documentação -- Terminologia arquivística -- Conceitos 

básicos. 

Destina-se a fixar termos e conceitos de uso corrente na teoria e práticas arquivísticas, de modo 

a uniformizar a sua utilização e facilitar a comunicação entre os profissionais e entre eles e o 

público. 

NP 4438-1:2005. Informação e Documentação -- Gestão de Documentos de Arquivo --

Parte 1: Princípios Diretores.  

Fornece orientações relativas à gestão de documentos de nas entidades produtoras, públicas ou 

privadas, para utilizadores internos ou externos. Tem em vista assegurar que os documentos 

produzidos, integrados e geridos num sistema de arquivo, são os adequados e possuem as 

características necessárias para constituírem evidência do que representam 

NP 4438-2:2005. Informação e Documentação - Gestão de Documentos de Arquivo -- Parte 

2: Recomendações de Aplicação.  

Constitui um guia de implementação da Norma NP 4438-1 para ser usado por técnicos de 

arquivo ou qualquer outro responsável pela gestão de documentos de arquivo nas organizações, 

propondo uma metodologia de apoios à implementação tendo em vista os processos e condições 

a considerar quando se pretenda aplicar a uma organização. 
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The InterPARES Project -- 2014. 

http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm 

Disponibiliza uma terminologia destinada a suportar a comunicação multidisciplinar no projeto 

de pesquisa InterPARES 2. Constitui uma contribuição para a compreensão dos documentos de 

arquivos ao disponibilizar três instrumentos terminológicos: glossário, dicionário e ontologias. 

Agência para a Modernização Administrativa. Interoperabilidade na Administração 

Pública: procedimentos para a adesão à iAP -- plataforma de interoperabilidade da 

Administração Pública. Lisboa: AMA, 2011 

http://www.iap.gov.pt/ 

No contexto da modernização administrativa e da desmaterialização e melhoria contínua dos 

processos da Administração Pública (AP), este documento identifica as normas que devem ser 

seguidas tendo em vista a interoperabilidade técnica dos seus sistemas de informação e 

processos. Focando-se no serviço prestado pela AP ao seu cliente, o Cidadão/Empresa, foi 

definida e implementada a Plataforma de Interoperabilidade da AP que visa proporcionar um 

método fácil e integrado de disponibilização de serviços eletrónicos transversais, tornando-se 

uma peça fundamental no processo de modernização administrativa do Estado 

International Council on Archives. ICQ REQ International Standard for Digital Records 

Management 

http:www.ica.org/download.php?id=3037 

Refere o conjunto de módulos publicados e desenvolvidos pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA) que deram origem à norma ISO 16175 -Informação e documentação - 

Princípios e requisitos funcionais  para sistemas de gestão documental. O interesse deste texto 

está na explicação da génese destas normas: ISO 16175-1: 2010 Descrições e declaração de 

princípios; ISO 16175-2: 2011 Diretrizes e requisitos funcionais para sistemas de gestão 

documental; ISO 16175-3: 2010 Diretrizes e requisitos funcionais para documentos de arquivo 

em sistemas de gestão. 

International Council on Archives. Principles and Functional Requirements for Records 

in Electronic Office Environments -- Module 1 Overview and statement of principles --

2013. 

http:www.ica.org/download.php?id=3034 

Apresenta uma visão global e define os direitos fundamentais, princípios relativos aos 

documentos de arquivo no contexto das atividades das organizações. 

OMG. Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2 

http://www.omg.org/spec/BPMN//2.0.2/PDF. 

O principal objetivo do BPMN é fornecer uma notação que seja facilmente compreensível por 

todos os utilizadores - os analistas que elaboram os rascunhos iniciais dos processos; técnicos 

responsáveis pela execução da tecnologia que irá suportar a execução dos processos e todas as 

pessoas envolvidas que devem gerir e monitorizar esses mesmos processos. Este documento 

apresenta a notação BPMN  
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Este glossário segue a seguinte estrutura: 

 

Termo 

[sin.] (sinónimo) 

[ing.] (Termo em inglês) 

[def.] (Definição) 

[v.tb.] (Ver também) 

 

 

 

 

Acessibilidade, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que descreve a capacidade de incluir 

utilizadores com níveis de acesso distintos, bem como aqueles que se apresentam com 

necessidades especiais 

 

Acesso 

[ing.] Access 

[def.] Possibilidade de interagir com um sistema de informação de forma a executar funções, a navegar 

ou inspecionar as entidades do sistema. 

O nível de autorização atribuído a um determinado utilizador ou grupo do sistema de 

informação, é comummente denominado por «nível de acesso» 

 

Acreditação 

[sin.] Credenciação 

[ing.] accreditation 

[def.] Processo pelo qual uma entidade credenciadora qualifica uma outra entidade como apta a 

certificar num determinado domínio 

[v.tb.] certificação 

 

Atividade 

[def.] Processo organizado, concebido com o intuito de alcançar um determinado resultado 

 

Adaptive Case Management [ACM] 

[def.] Abordagem de suporte a processos não estruturados que, de acordo com o contexto em que se 

encontra, apresenta ao interveniente sugestões de possíveis próximos passos, que não o impedem 

de tomar a opção que considere mais apropriada, mantendo o conceito de workflow ad-hoc 

 

Administrador 

[ing.] Administrator 

[def.] Pessoa com capacidade de gerir a infra-estrutura e ambiente técnico que suportam o 

funcionamento de um sistema de informação. Apesar de o administrador ter acesso aos 

elementos externos, tais como o armazenamento físico ou os dados sobre erros, pode não ser um 

utilizador do sistema. O administrador da aplicação corresponderá a um outro perfil, a ser 

desempenhado por um profissional com formação em arquivo, devendo estar autenticado para: 

ter um nível de acesso elevado para entidades e funções; configurar entidades como classes, 

definições de elementos de metadados, formulário ou funções, transferir ou eliminar 

documentos; ter uma ou mais funções administrativas 

 

Agregação 

[def.] Conjunto de documentos relacionados que podem corresponder a uma determinada tramitação. 

As agregações podem reflectir relacionamentos de características comuns ou de atributos, ou a 

existência de relações sequenciais entre os documentos seleccionados 

Fonte Adaptado da ISO 16 175-3:2010, 2.3.1 

 

Agregação de topo 

[def.] Agregação máxima do esquema hierárquico de agregações. As agregações de topo são criadas 

diretamente no Serviço de Registo de Documento 
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Agregação intermédia 

[def.] Qualquer agregação que não seja uma agregação de topo, podendo ser composta por agregações 

intermédias ou documentos 

 

Alerta 

[ing.] Alert 

[def.] Mensagem enviada automaticamente a um utilizador autorizado, sempre que um documento 

tenha ultrapassado o seu prazo de retenção e sem que se tenha recebido a necessária confirmação 

de eliminação. Cada sistema de informação pode implementar diferentes soluções de alerta 

 

Alterar 

[ing.] Change 

[def.] Ato de atribuir um novo valor a um elemento de metadados ou alterar ou excluir um valor 

anterior 

 

American Productivity & Quality Center [APQC] 

[def.] Organização internacional sem fins lucrativos de benchmarking, melhores práticas e pesquisa de 

gestão de conhecimento. Foi criada em 1977 e tem como missão aumentar a eficiência e a 

produtividade das organizações. Tem disponível uma plataforma de classificação de processos - 

Process Classification Framework, que pode ser uma referência nesta matéria 

 

Apontador 

[ing.] Pointer 

[def.] Técnica usada para assegurar o princípio de singularidade. Por exemplo, supondo que existem 

dois documentos distintos formados por componentes com o mesmo conteúdo, em vez de criar 

uma cópia do conteúdo, o sistema usa um apontador para o conteúdo e um contador do número 

de componentes que também aponta para o mesmo conteúdo. Assim, quando o primeiro 

componente é eliminado o seu apontador é destruído e o contador do número de componentes 

atualizado. Quando o segundo componente é eliminado o apontador é destruído e o contador do 

número de componentes fica a zero, sendo então o conteúdo eliminado 

 

Aplicação 

[ing.] Application 

[def.] Programa ou um conjunto de programas concebido para ajudar o utilizador a realizar uma tarefa 

específica ou múltiplas tarefas relacionadas. Excluem-se programas de base, como os sistemas 

operativos   

 

Arquitetura baseada em serviços 

[def.] Arquitetura adoptada pela especificação MoReq2010® e constituída por um conjunto de 

requisitos funcionais separados por serviços. Cada Serviço tem um conjunto de requisitos 

funcionais que teoricamente podem ser executados por outra aplicação 

 

Arquivo Digital 

[ing.] Digital Archive 

[def.] Organização de pessoas e sistemas, que aceitou a responsabilidade de preservar informação e 

torná-la disponível para uma dada comunidade 

 

Auditoria 

[ing.] Audit 

[def.] Exame independente de um produto ou serviço, para avaliar a sua conformidade com 

especificações, normas, acordos contratuais ou outros critérios 

 

Autenticação 

[ing.] Autentication 

[def.] Operação que consiste na identificação de um utilizador, normalmente requerendo uma senha 

privada 
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Autenticidade, Princípio 

[def.] Uma das características fundamentais de um documento, de acordo com a NP 4438. Um 

documento autêntico é aquele que representa o que pretende ser e foi produzido ou enviado pelo 

alegado produtor ou remetente, no alegado momento de produção ou envio 

 

Automatização de processos 

[def.] Aplicação de um sistema de controlo a processos produtivos, administrativos ou comerciais, com 

o objetivo de reproduzir as suas funções automaticamente, sem a intervenção direta do homem 

 

 

Automático 

[ing.] Automatic 

[def.] Operação ou função executada por um sistema de acordo com as suas próprias regras internas de 

processamento 

 

Autorização 

[sin.] Pernissão 

[ing.] Permission 

[def.] Capacidade para executar uma determinada função numa entidade em particular. Esta 

capacidade é concedida aos utilizadores, facilitando a aplicação de perfis distintos em partes 

diferentes do sistema ou em entidades (agregações, documentos, etc.) através da lista de 

permissões de acesso 

 

Barramento Série Universal [USB] 

[sin.] Barramento USB 

[ing.] Universal Serial Bus [USB] 

[def.] Barramento que permite ligar em série, à unidade central de processamento de um computador, 

até 127 periféricos sobre uma única porta 

 

Nota: O barramento USB foi concebido pela Intel, em 1995, com o objetivo de simplificar a 

ligação dos periféricos.   

Fonte Glossário da Sociedade da informação 

 

Base de Dados [BD] 

[ing.] Database[DB] 

[def.] Coleção de dados organizada de acordo com uma estrutura concetual que descreve as 

características desses dados, bem como as relações entre as entidades correspondentes, e 

destinada a um ou vários domínios de aplicação 

Fonte Glossário da Sociedade da informação 

 

Booleano 

[ing.] Boolean 

[def.] Lógica baseada na ocorrência de apenas dois valores possíveis: verdadeiro ou falso. Um 

operador booleano permite usar estes valores de forma lógica, de modo a conseguir obter um 

resultado único. Existem três operadores booleanos: E, OU e NÃO 

 

Business Process Management System/Suite/Software [BPMS] 

[def.] Aplicações integradas de software para gestão de processos de negócio 

 

Business Process Maturity Model [BPMM] 

[def.] Modelo de Maturidade de Processos de Negócio, criado com base no CMMI, em 2008, pela 

OMG - Object Management Group (OMG, 2014). O modelo permite a uma organização planear 

as suas metas, com vista a atingir um nível de maturidade na orientação a processos 
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Business Process Model and Notation [BPMN] 

[def.] Especificação para modelagem visual de processos, com o objetivo de promover uma interface 

simples, mas poderosa, que possa ser utilizada, tanto por profissionais de processos e sistemas 

como por utilizadores. A notação BPMN oferece às organizações a capacidade de perceber os 

seus procedimentos internos com base numa notação gráfica, ao mesmo tempo que lhes oferece 

a capacidade para comunicar tais procedimentos de uma forma normalizada. Para além disso, a 

notação gráfica facilita a compreensão das formas de colaboração e as transações entre 

organizações, permitindo a adaptação rápida a novas circunstâncias 

 

Cadeia de valor 

[def.] Diferença entre o custo de uma determinada atividade e o valor final dessa atividade, dentro do 

conjunto de atividades de uma organização 

 

 

Certificação 

[ing.] Certification 

[def.] Processo pelo qual uma entidade competente assegura, normalmente por escrito, que um sistema, 

produto ou componente está conforme com as especificações técnicas de funcionamento ou de 

segurança estabelecidas e que portanto pode ser usado sem problemas 

 

No que respeita aos Serviços centrais e módulos de extensão do Moreq2010®, somente o Fórum 

DLM pode certificar um sistema de gestão documental 

Fonte Glossário da Sociedade da informação 

 

Ciclo de vida 

[ing.] Life cycle 

[def.] Conjunto de etapas desde por que passa um sistema de informação desde a sua conceção. Cada 

entidade de um sistema de informação tem um ciclo de vida pré-determinado, que tem início 

com a sua captura e se desenvolve por diversas fases, dependendo do tipo de entidade 

 

Ciclo de vida de um processo de negócios 

[ing.] Business Process Lifecycle 

[def.] Pode falar-se de mais de um ciclo de vida do processo. O ciclo mais amplo começa com a 

criação do processo, passa por todas as fases que o compõem, otimiza-as, eventualmente, e 

termina quando o processo está concluído 

 

Classe 

[ing.] Class 

[def.] Unidade de classificação associada a uma agregação ou a um documento. Apesar de, por 

definição, a classe de um documento ou agregação inferior poder ser herdada da sua agregação 

superior ou da agregação de topo esta prática poderá ser questionável face aos objetivos de uma 

classificação funcional aplicada a cada tramitação documental 

 

Classificação 

[ing.] Classification 

[def.]  Identificação sistemática e organização de atividades e/ou documentos de arquivo em classes, de 

acordo com conversões logicamente estruturadas, métodos e regras representados num sistema 

de classificação 

 

Código 

[ing.] Code 

[def.] Elemento de metadados que pode conter somente um conjunto limitado de valores pré-definidos 

 

Código fonte 

[ing.] Source code 

[def.] Conjunto de palavras escritas de forma ordenada, contendo instruções numa das linguagens de 

programação existentes no mercado, de maneira lógica. Entende-se como o código base de um 

programa de computador, implementando o núcleo de funcionalidade do programa 
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Complexidade 

[ing.] Complexity 

[def.] Propriedade de um documento que integra diversas componentes digitais (por exemplo as 

paginas Web) 

 

Componente 

[ing.] Component 

[def.] Parte do documento que representa um conteúdo 

 

Conformidade, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que assegura a sua adequação aos 

regulamentos, normas e leis nacionais e/ou internacionais 

 

Conjunto Redundante de Discos Independentes 

[ing.] Redundant Array of Independent Disks [RAID] 

[def.] Meio de se criar uma unidade virtual de armazenamento composta por vários discos individuais, 

com a finalidade de aumentar a segurança e desempenho através de redundância  

 

Conservação a longo prazo 

[def.] Ato de manter a informação numa forma independente e acessível a longo prazo  

 

Consumidor 

[ing.] Consumer 

[def.] Papel das pessoas ou sistemas clientes, que interagem com serviços do arquivo digital, com o 

fim de pesquisar informação preservada de interesse e acederem a essa informação de forma 

detalhada. Isto poderá incluir pessoas ou sistemas de arquivos digitais internos ou de outros 

arquivos digitais 

 

Content Management Interoperability Services [CMIS] 

[def.] É um open standard, que permite que diferentes plataformas de gestão de conteúdos inter-

operem entre si através de protocolos web. Mais especificamente, o CMIS define uma camada de 

abstração para controlo de diferentes sistemas e repositórios de gestão de conteúdos 

 

Conteúdo 

[def.] A parte intelectual dos documentos, onde se incluem texto, dados, símbolos, números, imagens e 

som 

 

Conteúdo de componente 

[def.] Representação real de um documento, quer seja relativa a um objeto físico ou digital. Todas as 

restantes entidades do sistema de gestão documental são descritivas, usando para o efeito 

metadados aplicados diretamente ou extraídos do conteúdo 

 

Cópia de segurança 

[ing.] Backup 

[def.] Cópia de segurança dos dados de um sistema de informação, mantida num armazenamento 

seguro para que, caso seja necessário, possa ser utilizado num processo de recuperação do 

sistema 

 

Cópia de segurança incremental 

[ing.] Incremental Backup 

[def.] Cópias de seguranças de dados armazenados e/ou alterados posteriormente à cópia de segurança 

inicial 

 

Cópia de segurança Não Estruturada 

[def.] Modelo que pode ser constituído apenas por um conjunto de suportes ópios graváveis, com a 

informação mínima sobre o que foi replicado e quando. Trata-se do modelo mais fácil de 

implementar mas, provavelmente, o que piores resultados obterá em termos de recuperação de 

alto nível 
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Cópia de Segurança de Proteção de dados contínua 

[def.] Modelo onde são registadas todas as alterações do sistema, em vez de calendarizar cópias de 

segurança periódicas. Esta operação é geralmente realizada através da gravação das diferenças a 

nível de bytes ou blocos de dados, e não das diferenças a nível de ficheiros. Este modelo difere 

da simples replicação de discos, uma vez que permite retornar ao estado anterior do registo e, 

assim, restaurar a anterior imagem de dados 

 

Criar 

[ing.] Create 

[def.] Termo genérico usado para indicar a função de adicionar uma nova entidade a um sistema. Não 

confundir com a adição de um documento, usualmente denominada captura e que é precedida da 

criação do conteúdo, a qual consiste na sua produção seja nado digital ou decorra de uma 

conversão analógico digital (por exemplo através da digitalização) 

 

CRUD 

[def.] Acrónimo para create, read, update e delete (criar, ler, editar e apagar) – consideradas como as 

principais funções de um sistema de informação 

 

Cultura organizacional 

[def.] Padrão de pressupostos básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu, 

aprendendo a lidar com os problemas de adaptação externa e de integração interna e que têm 

funcionado suficientemente bem para serem considerados válidos e serem ensinados aos novos 

membros como o modo correto de compreender, pensar e sentir, em relação a esses problemas 

 

Dados 

[ing.] Data 

[def.] Qualquer informação armazenada em formato eletrónico ou comunicada por via eletrónica 

 

Definição de elemento de metadado 

[def.] A definição de um elemento de metadado que pode referir: o nome do campo; o tipo de dados; a 

cardinalidade e se os valores podem ser alterados por um utilizador 

 

Definição de elemento de metadado do sistema 

[def.] Relativo aos elementos de metadados próprios do sistema e que fazem parte da sua arquitetura 

 

Definição de elementos de metadados contextuais 

[def.] Definição dos elementos que comportam características próprias de cada um dos metadados 

contextuais. As definições de elementos de metadados contextuais devem ser exportadas para 

assegurar que o sistema recetor as pode interpretar e representar corretamente 

 

Descrição 

[ing.] Description 

[def.] Metadado contendo um conjunto de informações opcionais para a descrição de uma entidade 

 

Desempenho, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação relativo a eficiência e velocidade de 

processamento do mesmo 

 

Desmaterialização 

[def.] Passagem para suporte digital de documentos entrados ou existentes nas organizações em 

suporte analógico, de modo a convertê-los e tornar possível o processamento em equipamentos 

que recorrem a técnicas digitais, tanto ao nível da edição e visualização como da transmissão e 

armazenamento 

 

 

Destrutibilidade, Princípio 

[def.] Quando aplicado ao componente de um documento assegura que o conteúdo pode ser destruído 

no resultado de uma ação de eliminação prevista 
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Disponibilidade, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que descreve o período durante o qual o 

sistema está operacional e estável, especialmente em contraste com o tempo durante o qual o 

sistema permanece parcialmente ligado ou totalmente desligado 

 

DLM Fórum 

[def.] Comunidade de arquivos públicos, da União Europeia, interessada na gestão documental 

 

Documento 

[ing.] Document 

[def.] Qualquer suporte produzido, recebido e mantido a título probatório e informativo por uma 

organização ou pessoa, no cumprimento das suas obrigações legais ou na condução das suas 

atividades. ( Fonte: NP 4438-1:2005; 3.9)  

Num sistema de gestão documental um documento também pode ter as caraterísticas seguintes: 

ter um conjunto de metadados; ter um ou mais componentes representativas do seu conteúdo; ter 

uma classe; estar associado a uma Tabela de Seleção; pertencer a uma agregação; ter acesso 

limitado a certos utilizadores; estar sujeito a uma eliminação preventiva e ser exportado para 

outro sistema mantendo todas as características 

 

Documento de Arquivo Eletrónico [DAE] 

[def.] Documento de arquivo produzido, transmitido e conservado, em forma eletrónica  

 

Documento Eletrónico (DE) 

[ing.] Eletronic Document 

[def.] Qualquer informação que possa ser gerada em, ou convertida para formato digital, armazenada e 

recuperada sob controlo de um computador 

 

Documentos estruturados 

[def.] Contêm informação de forma a ser interpretada primariamente por aplicações informáticas (Ex: 

registos de sistemas contabilísticos, registos de dados de controlo de tráfego aéreo, etc.) 

 

Documentos não estruturados 

[def.] Apresentam a informação de forma a ser inteligível primariamente por humanos (Ex: cartas, 

memorandos, mensagens de correio Eletrónicos, imagens, fotocópias, imagens digitalizadas, 

registos áudio e/ou vídeo 

 

 

Documento Vital 

[def.] Documento de que a instituição depende em absoluto para a prossecução das suas funções. Ou 

seja, caso se verificasse um acidente que destruísse esses documentos, o organismo ver-se-ia 

impedido de prosseguir com eficácia a sua atividade. Em ambiente Eletrónicos, toda a 

documentação técnica relativa às características do sistema de informação instalado e ao seu 

desempenho, assim como toda a metainformação descritiva na tramitação documental, terá de 

ser considerada vital, pois caso se verifique quebra do sistema ela terá papel fundamental para 

que se proceda ao processo de recuperação 

 

Duplicar 

[def.] Operação que permite executar uma cópia exacta de uma entidade, mas incluindo o seu histórico 

para permitir, por exemplo, que um documento possa ser colocado em agregações diferentes e 

tenha o seu próprio ciclo de vida 

 

Eletrónico 

[ing.] Electronic 

[def.] Relativo a uma representação puramente digital, armazenado e difundido por via eletrónica 

 

Elemento de metadado 

[def.] Item descrito na definição de elementos de metadados, que tem zero ou mais valores indicados 

pelo utilizador ou pelo sistema 
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Eliminação 

[def.] Ação de apagar entidades existentes num sistema de informação e que origina a criação de 

entidades residuais. Este processo realiza-se mediante a eliminação controlada de alguns dos 

metadados, alguns dos eventos históricos e, no caso dos documentos, do seu conteúdo 

 

Eliminação automática 

[def.] Funcinalidade de um sistema de informação em que o conteúdo de um componente de 

documento pode ser eliminado automaticamente, quando o final do prazo de retenção desse 

documento é atingido 

 

Em linha 

[ing.] Online 

[def.] Normalmente o tipo de armazenamento de dados mais acessível, que pode iniciar o restauro em 

milissegundos. Um exemplo disso é um disco rígido interno ou um conjunto de discos rígidos 

(ligados a uma SAN). Este tipo de armazenamento é muito conveniente e rápido, mas 

relativamente caro. Por outro lado, sofre de alguma vulnerabilidade, pois os dados podem ser 

apagados ou alterados, seja por acidente ou por vírus que elimine dados 

 

Embebido 

[ing.] Embedded 

[def.] Característica de algo com identidade própria (que pode existir autonomamente), que faz parte 

ou está incluído dentro de um conjunto, que também pode ser uma entidade. Ex: um OD que está 

embebido noutro OD (imagem embebida num documento de texto) 

 

Emulação 

[ing.] Emulation 

[def.] Capacidade de reprodução do comportamento e resultados de um material digital obsoleto 

através do desenvolvimento de novo hardware e/ou software para permitir a execução da antiga 

aplicação de software em computadores no futuro   

 

Emulador 

[ing.] Emulator 

[def.] Software capaz de reproduzir o comportamento de uma plataforma de hardware e/ou software 

numa outra que à partida seria incompatível 

 

Encapsulamento 

[def.] Preservar, juntamente com o objeto digital, a informação necessária e suficiente para permitir o 

futuro desenvolvimento de conversores, visualizadores ou emuladores. Esta informação poderá 

consistir, por exemplo, numa descrição formal e detalhada do formato do objeto preservado 

 

Encriptação 

[ing.] Encryption 

[def.] Processo de execução de uma transformação complexa de um objeto digital de modo a que este 

não possa ser apresentado por uma aplicação de uma forma legível ou inteligível, a não ser que a 

transformação correspondente de descriptografia seja aplicada 

 

Escalabilidade 

[ing.] Scalability 

[def.] Característica do sistema ou equipamento que pode crescer em escala, isto é, que possibilita 

incrementos de capacidade ou funcionalidades acompanhando as necessidades dos usuários 

(aumento da capacidade de armazenamento do sistema através da substituição ou instalação de 

novos discos rígidos; versões mais atuais do formato PDF que permitem a inclusão de 

informação de dados CAD) 

 

Entidade 

[ing.] Entity 

[def.] Unidade individual de informação num sistema de informação. Cada entidade deve estar 

associada a um tipo de entidade e conter um ou todos os aspetos seguintes: metadados do 

sistema; metadados contextuais; lista de permissões de acesso; histórico de eventos. Os 

metadados do sistema, e por vezes os metadados contextuais, ligam a entidade a outras entidades 
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com vista aos relacionamentos entre as mesmas. 

 

Entidade ativa 

[ing.] Ative entity 

[def.] Tipo de entidade criada num sistema de informação que nunca tenha sido eliminada. 

 

Entidade composta 

[ing.] Composed entity 

[def.] Tipo de entidade que inclui outras entidades, por exemplo, uma agregação formada por um 

conjunto de entidades documento. Quando uma entidade é exportada na integra as entidades que 

estão incluídas também são exportadas na totalidade 

 

Entidade significativa 

[def.] Tipo de entidade que é particularmente significativa para outra entidade. As entidades 

significativas devem ser exportadas como “etiquetas” da entidade pretendida 

 

Entidade residual 

[def.] Tipo de entidade que nunca foi eliminada. A entidade residual não está ativa e contém somente 

alguns elementos dos seus metadados iniciais e do seu histórico de eventos 

 

Entrada da lista de acessos 

[def.] Cada entrada única existente numa lista de permissões de acesso, que concede uma ou mais 

funções a um determinado utilizador ou grupo 

 

Erro 

[ing.] Error 

[def.] Falha de um programa ou aplicação de computador que impede a conclusão bem sucedida de 

uma função 

 

Espelho 

[ing.] Mirror 

[def.] Procedimento de proteção de dados e de acesso aos mesmos nos equipamentos informáticos. 

Este sistema implementa-se na tecnologia de RAID 1. Consiste basicamente em ter 2 discos 

rígidos ligados. Um é o principal e o outro guarda uma cópia exata do principal armazenando 

qualquer alteração que se faça em tempo real. Desta forma consegue ter-se 2 discos rígidos 

idênticos e que permite, se tudo estiver bem configurado, que perante a falha do disco principal, 

o segundo assuma a sua função impedindo a quebra do sistema e a perca de dados armazenados  

 

Esquema de classificação 

[def.] Representação das funções, atividades e/ou transações como um conjunto de classes que podem 

ser associadas a agregações ou documentos 

 

Estabilidade, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que avalia a capacidade de suporte para a 

substituição ou reconfiguração do sistema 

 

Ethernet 

[def.] Arquitetura muito utilizada para conexão física de redes locais, desenvolvida pela Xerox. Uma 

rede Ethernet usa uma topologia em barramento ou em estrela e suporta um tráfego de alto 

débito 

 

Etiqueta 

[def.] Quando uma entidade é exportada como “etiqueta” os seus metadados do sistema, a lista de 

permissões de acesso e entidades importantes também são exportadas. Mas não serão exportados 

os seus metadados contextuais, o histórico de eventos e as suas entidades incluídas 
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Evento 

[ing.] Event 

[def.] Entidade gerada através da execução de uma função. O evento guarda metadados sobre: a função 

executada; quando foi executada; quem a executou; as entidades participantes; os metadados 

alterados e podem incluir um comentário ao evento 

 

Exportação 

[ing.] Export 

[def.] Função executada por um utilizador autorizado. A exportação de uma ou mais entidades e das 

suas entidades relacionadas é executada com recurso ao formato XML 

 

Exportação completa 

[def.] Quando uma entidade é exportada na totalidade os metadados do sistema, os metadados 

contextuais, a lista de permissões de acesso, as entidades incluídas, entidades importantes e o seu 

histórico de eventos também são exportados 

 

Fidedignidade, Princípio 

[def.] Um documento de arquivo é aquele cujo conteúdo é digno de crédito enquanto representação 

completa e fiel das transações, atividades ou factos que atesta, podendo dele depender 

subsequentes transações ou atividades. Os documentos de arquivo devem ser produzidos em 

simultâneo com a transação ou facto que representam, ou imediatamente a seguir, pelos 

indivíduos que têm conhecimento direto dos fatos ou ainda através de dispositivos usados 

sistematicamente, no âmbito do processo de negócios, para cumprir a transação 

 

 

Ficheiro 

[sin.] Arquivo 

[ing.] File 

[def.] Coleção completa de informações com uma designação, como seja um programa, um conjunto 

de dados utilizados por um programa ou um documento criado pelo utilizador. O ficheiro 

constitui a unidade de armazenamento básica que permite ao computador distinguir um conjunto 

de informações de outro. É uma unidade coerente que o utilizador pode obter, alterar, eliminar, 

guardar ou enviar para um dispositivo de saída   

 

Ficheiro linear 

[def.] Ficheiros cuja informação é passível de ser transferida integralmente para formato analógico 

  

Físico 

[ing.] Physical 

[def.] O que tem presença no mundo real. Por exemplo, um documento em papel 

 

Fluxo de Trabalho 

[ing.] Workflow 

[def.] Sequência de passos necessários para que se possa atingir a automatização de processos de 

negócio, de acordo com um conjunto de regras definidas, envolvendo a noção de processos, 

permitindo que estes possam ser transmitidos de uma pessoa para outra, de acordo com algumas 

regras 

 

Fora de Linha 

[ing.] Off-line 

[def.] Similar ao perto de linha, embora necessite de intervenção humana para disponibilizar as 

unidades de suporte. Isto pode incluir simplesmente o armazenamento das tapes de cópias de 

segurança nas estantes. O tempo de acesso deste suporte é superior a uma hora 

 

Formato 

[ing.] Format 

[def.] Disposição de dados num ficheiro que normalmente permite que o documento seja lido ou 

alterado por uma determinada aplicação. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processos_de_neg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processos_de_neg%C3%B3cio
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Formato proprietário 

[def.] Formatos de ficheiros com patente ou copyright  

 

Formato normalizado 

[def.] Formatos cujas definições e características estão especificadas numa norma, ou é 

consensualmente utilizado pela comunidade cibernética 

 

Formato aberto 

[def.] Formato com especificações públicas para armazenamento, geralmente mantido por 

organizações de normas não proprietárias e de uso livre de restrições legais 

 

Formulário 

[ing.] Form 

[def.] Documento estruturado que permite ao utilizador inserir informação específica com um objetivo 

determinado 

 

Função 

[ing.] Function 

[def.] Operação pré-definida que envolve uma ou mais entidades participantes, executada por 

utilizadores. Cada função tem um determinado resultado. As funções estão associadas com os 

requisitos funcionais necessários para a boa gestão de um sistema de informação 

 

Garantia, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que se refere à atribuição de um certificado 

de garantia por parte do fornecedor do sistema 

 

Gestão da mudança 

[def.] Conjunto de ações empreendidas no presente para transformar a forma como as coisas são feitas, 

com vista a fazer face aos desafios e às exigências que serão colocadas a uma organização num 

futuro previsível  

 

Gestão documental 

[def.] Técnicas que garantem que os registos, independentemente do formato, são adequadamente 

distribuídos, utilizados, armazenados, recuperados, protegidos e preservados de acordo com 

políticas e procedimentos estabelecidos. 

 

Gestão de conteúdos 

[def.] Técnicas para definir políticas e controlar a criação, organização, acesso e utilização de grandes 

quantidades de informação, em diferentes formatos e em diferentes aplicações em toda a 

organização 

 

Gestão de processos de negócio 

[ing.] business process management [abrev. BPM] 

[def.] Abordagem para identificar, desenhar, executar, documentar, avaliar, monitorizar e controlar 

processos de negócio, automatizados ou não automatizados, para atingir resultados consistentes, 

alinhados com objetivos estratégicos da organização. BPM envolve a definição deliberada, 

consistente e suportada em tecnologia, para melhorar, inovar e gerir processos de negócios, que 

otimizam resultados, criam valor e habilitam a organização a atingir os seus objetivos de 

negócio, de forma mais ágil. BPM pressupõe Alinhamento estratégico, Governação, Métodos, 

Sistemas de Informação, Pessoas e Cultura Organizacional 

 

Gestão de registos 

[ing.] Records Management 

[def.] A ISO standard 15489: 2001 define Records Management (RM) como o ramo da gestão 

responsável pela eficiência e pelo controlo sistemático da criação, receção, manutenção, 

utilização e disposição dos registos, incluindo os processos de captura e dos quais mantém 

evidências e informação acerca das atividades de negócios e transações sob a forma de registos  
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Gestão documental 

[ing.] Documental Managment 

[def.] Campo da gestão responsável por um controlo eficiente e sistemático da produção, receção, 

manutenção, utilização e destino dos documentos de arquivo, incluindo os processos para 

constituir e manter prova e informação sobre atividades e transações 

 

Gestão dos conteúdos da organização 

[ing.] Enterprise Content Management [ECM] 

[def.] Tecnologias, ferramentas e metodologias utilizadas para capturar, gerir, armazenar, preservar e 

fornecer conteúdos em toda a organização 

 

Gestão, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que refere como é gerido e/ou administrado 

 

Grupo 

[ing.] Group 

[def.] Uma entidade que representa geralmente uma equipa ou uma unidade dentro da organização e é 

composta por diversos utilizadores 

 

Hardware 

[def.] Totalidade ou parte dos componentes físicos de um sistema de processamento de dados 

 

Herança 

[ing.] Inheritance 

[def.] A assimilação das características ou propriedades de uma entidade, por outra, que lhe esteja 

associada. A herança ocorre, geralmente, nas relações entre entidades (superiores e inferiores), 

por exemplo, um documento herda a classe da agregação onde está incluído. O conceito de 

herança aplica-se especialmente às permissões de acesso, à classificação, à eliminação e à 

exportação 

 

Histórico de eventos 

[def.] Conceito que decorre da própria norma “O sistema de arquivo deve incluir representações 

completas e apropriadas de todas as transações que ocorrem sobre um determinado documento”  

 

Horizonte de obsolescência 

[def.] Prazo contado a partir da data de produção de um objeto digital a partir do qual, não se 

verificando ações de preservação, a possibilidade deste se tornar obsoleto incrementa numa 

escala geométrica 

 

Identificador Universal e Único (UUID) 

[ing.] Universal and Unique Identifier 

[def.] É um número de identificação composto por cerca de 128 bits comummente descrito por UUID. 

Devido à precisão do seu algoritmo a probabilidade de existirem dois números iguais é 

praticamente impossível, por esse facto, são um apoio importante para a interoperabilidade 

 

Importação 

[ing.] Import 

[def.] Introdução das entidades previamente exportadas, no formato XML 

 

Imutabilidade, Princípio 

[def.] Quando aplicado ao componente de um documento assegura que o conteúdo permanece 

inalterado. Após a criação do documento o seu conteúdo deve manter-se ao longo do tempo 

 

Informação 

[ing.] Information 

[def.] Dados e factos que foram organizados e comunicados de forma coerente e com significado e a 

partir dos quais se podem tirar conclusões 

[v.tb.] Dados 
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Informação de Arquivo 

[def.] Informação registada num suporte, e que:  

- É produzida e/ou utilizada no âmbito das atividades da organização;  

- Serve de prova às atividades dessa organização  

 

Informação de arquivo eletrónica 

[def.] Conjunto de dados e/ou objetos digitais (p. ex. ficheiros num repositório de um SI) integrados 

num SI que são produzidos e/ou utilizados no âmbito das atividades da organização (informação 

de arquivo na aceção verificada na definição anterior) e servem de prova às atividades dessa 

organização 

 

Inspecionar 

[def.] Ação de examinar uma entidade e os seus metadados. Para inspecionar uma determinada 

entidade o utilizador tem de estar autorizado a visualizar essa entidade 

 

Integridade, Princípio 

[def.] Conceito que quando aplicado ao componente de um documento assegura que seu o conteúdo 

deve permanecer completo e inalterável 

 

Interface 

[ing.] Interface 

[def.] Parte do sistema de informação que comunica com os utilizadores e/ou outros sistemas 

 

Interface de Programação de Aplicativos [IPA] 

[ing.] Application Programming Interface [API] 

[def.] Conjunto de rotinas e normas/regras estabelecido por um software para utilização das suas 

funcionalidades por programas aplicativos, isto é: programas que não se querem envolver em 

detalhes da implementação do software, mas apenas utilizar os seus serviços. De modo geral, a 

API é composta por uma série de funções acessíveis somente por programação, e que permitem 

utilizar características do software menos evidentes ao utilizador tradicional.  

 

Intelligent Business Process Management Suites [iBPMS] 

[def.] Expansão do conceito do BPMS pela adição de novas funcionalidades, como análise de negócios 

em tempo real, processamento de eventos complexos (complex-event processing-CEP), media 

social para suportar colaboração, além de tecnologias para suportar o crescimento de requisitos 

para mobilidade. Esse foi um termo que Gartner Group passou a utilizar para representar as 

tecnologias que trazem essas características 

 

Interoperabilidade 

[ing.] Interoperability 

[def.] Capacidade de comunicar, de executar programas ou de transferir dados entre várias unidades 

funcionais, graças à utilização de linguagens e de protocolos comuns, exigindo poucos ou 

mesmo nenhuns conhecimentos do utilizador sobre as características específicas dessas unidades 

 

Interoperabilidade semântica 

[def.] É a capacidade dos softwares para comunicar informações e ter essas informações corretamente 

interpretadas pelo sistema recetor, no mesmo sentido, como previsto pelo sistema transmissor. 

"Corretamente interpretadas" significa que as informações transmitidas serão utilizadas de forma 

adequada por um sistema de computador que está a receber, porque as implicações lógicas 

deriváveis a partir das informações transmitidas seriam as mesmas que o sistema transmissor 

derivaria 

 

 

Latência 

[ing.] Lag 

[def.] Refere-se aos atrasos que se podem verificar na comunicação entre computadores (internet, por 

exemplo) e comunicações via satélite. Em computação, lag refere-se ao tempo que um pacote de 

dados leva a completar um percurso de ida e volta entre um computador local e o seu destino  
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Lista de permissões de acesso 

[def.] Lista com todas as entradas de acessos associadas a uma entidade, validando quais os 

utilizadores ou grupos autorizados e que tipo de funções podem executar sobre uma entidade 

 

Macroestrutura Funcional [MEF] 

[def.] Estrutura semântica concebida para a classificação dos documentos produzidos pelos serviços e 

organismos da Administração Central do Estado (ACE) 

 

 

Manutenção, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que descreve o grau de dificuldade para a 

instalação e atualização de uma aplicação, incluindo as páginas de um sítio WEB 

 

Máquinas inteligentes 

[ing.] Smart machine 

[def.] Tipo de sistemas que utilizam a capacidade de aprendizagem da máquina, para executar tarefas 

tradicionalmente realizafas por humanos, constituindo um esforço para aumentar a eficiência e 

produtividade 

 

 

Marca do dia 

[def.] Valor criado pelo sistema de informação que indica o momento preciso em que determinada 

ação ou função foi executada. A marca do dia deve incluir a data completa, bem como a hora e o 

fuso horário. A sua precisão deverá ir até ao milésimo de segundo 

 

Metadado 

[sin.] Metainformação 

[ing.] Metadata 

[def.] Conjunto de dados que definem o contexto, estrutura e acesso dos documentos e registam o 

historial da sua utilização ao longo do tempo, fornecendo ainda indicações sobre o seu conteúdo 

 

Metadado contextual 

[def.] Tipo de metadados criados na fase de configuração do sistema, ou posteriormente, de forma a 

apoiar as necessidades da organização. Diferenciam-se dos que são estabelecidos pelo modelo de 

metadados de sistema Moreq2010® 

 

Metadado do sistema 

[def.] Tipo de metadados do sistema estão previstos na especificação Moreq2010®, que inclui a sua 

definição e os seus identificadores. Cada tipo de entidade tem associado um conjunto de 

metadados do sistema 

 

Migração 

[ing.] Migration 

[def.] Processo de transferência de um documento de arquivo de um sistema ou suporte de 

armazenamento para outro, de forma a assegurar a continua acessibilidade à medida que o 

sistema ou suporte onde se encontrava de degrada ou se torna obsoleto 

 

Modelação de Processos de Negócio 

[def.] Mecanismo utilizado para representar os processos executados dentro de uma organização, 

podendo representar tanto a situação atual quanto a situação futura 

 

Moreq® 

[def.] Acrónimo para Model Requirements for the management of electronic records 

 

Moreq2010® 

[def.] Denominação genérica da versão mais recente da especificação Moreq®, desenvolvida no 

âmbito do programa de trabalhos Moreq2010® segundo o Moreq Governance Board de 2009. 

De salientar que posteriormente foi publicada uma atualização que pode ser obtida em 

http://moreq2010.eu/pdf/MoReq2010-Core+Plugin(v1-0).pdf 
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Mover 

[ing.] Move 

[def.] Operação de remover uma entidade de uma agregação e adicioná-la noutra agregação 

 

Navegar 

[ing.] Navigate 

[def.] Forma de procurar informação em que se aproveita das suas relações com outras entidades, 

apresentadas como hiperligações 

 

Norma 

[def.] Requisitos obrigatórios utilizados e impostos para atingir uma abordagem disciplinada e 

uniforme no desenvolvimento de um sistema 

[v.tb.] Padrão 

 

Objeto Digital [OD] 

[ing.] Digital Object 

[def.] Unidade de informação digital que inclui propriedades do objeto e poderá incluir também 

métodos de execução de operações no objeto 

 

Obsolescência 

[def.] Perda de valor que um bem sofre em resultado do progresso técnico ou da evolução   

 

Operação 

[ing.] Operation 

[def.] Ação geralmente realizada por um sistema de informação em resposta a uma regra de 

processamento interno ou a um estímulo externo. Uma função é uma forma de operação iniciada 

normalmente por um utilizador (embora não exclusivamente) e que envolve uma ou mais 

entidades e pode resultar num evento    

 

Pacote de aplicações 

[def.] Conjunto de programas de computador que tem por objetivo o desempenho de tarefas de índole 

prática, em geral ligadas ao processamento de dados, como o trabalho em escritório ou 

empresarial. A sua natureza é diferente da de outros tipos de software, como sistemas operativos 

e ferramentas a eles ligadas, jogos e outros softwares lúdicos, entre outros. (Microsoft Office, 

Open Office) 

 

Padrão 

[def.] O sistema usa valores padrão para determinadas entidades. Por exemplo, quando se cria um 

documento pode ser-lhe atribuída uma classe padrão herdada da sua agregação, a menos que essa 

seja substituída por outra classificação através da aplicação direta 

 

Perfil 

[ing.] Profile 

[def.] Entidade representativa de um conjunto de definições de funções. A concessão de uma função a 

um utilizador ou grupo em relação a uma entidade permite ao utilizador ou a qualquer membro 

desse grupo executar a função numa entidade e nas suas entidades dependentes. Os perfis são 

construídos de forma a reflectir as tarefas existentes no interior de uma organização. Os perfis 

podem refletir tarefas do tipo: técnico administrativo; técnico do arquivo; auditor; técnico 

comercial, etc 

 

Perfil de administração 

[def.] Tipo de perfil aplicado de forma uniforme a todos os sub-níveis de uma entidade, através do 

conceito de herança; quando associado a um serviço será aplicado a todas as entidades desse 

serviço 

 

Perfil pré-configurado 

[def.] Tipo de perfil pré-definido pelo fornecedor do sistema para permitir a sua configuração e o seu 

uso inicial. Os perfis pré-configurados podem ser modificados ou eliminados 
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Período de confirmação 

[def.] Período que compreende o final do prazo de retenção de um documento e a execução da ação de 

eliminação desse documento. O utilizador deve assegurar a correta eliminação do documento e 

confirmá-la perante o sistema 

 

Permissões de acesso 

[def.] Conceito sobre o «nível de acesso» atribuído a um determinado utilizador ou grupo para 

entidades e/ou para a execução de funções num sistema de informação 

 

Perto de Linha 

[ing.] Near-line 

[def.] Normalmente trata-se de um tipo de armazenamento de dados menos acessível, mas mais barato, 

do que o armazenamento em linha, sendo útil para o armazenamento de dados de réplicas (cópias 

de segurança). Um exemplo disso é um conjunto de tapes com tempos de restauro que vão desde 

segundos até alguns minutos. Normalmente está associado a um aparelho mecânico que move as 

unidades de suporte do local de armazenamento para o dispositivo de leitura e/ou gravação de 

dados  

 

Pesquisa 

[ing.] Search 

[def.] Procura através de critérios específicos que correspondem parcial ou totalmente aos valores 

pretendidos 

 

Pesquisa de texto completo 

[def.] Técnica de pesquisa em texto que usa palavras inteiras. Esta técnica é particularmente importante 

para a informação textual, recorrendo a motores especializados que disponibilizam algoritmos 

próprios 

 

Plano de classificação 

[def.] Documento que regista o sistema de classes concebido para a organização de um arquivo 

corrente e as respetivas notas de aplicação, nomeadamente quanto ao âmbito das classes e à 

ordenação das unidades arquivísticas abrangidas por cada uma, de modo a determinar toda a 

estrutura de um arquivo  

 

Plano de Preservação Digital 

[def.] Documento estratégico contendo políticas, procedimentos e práticas/atividades para a 

constituição de uma estrutura técnica e organizacional que permita preservar de forma 

continuada Objetos Digitais 

 

Plataforma 

[def.] Tecnologia de base de um sistema de computador. Dado que os computadores são dispositivos 

em camadas, compostos por uma camada de hardware a nível dos chips, por uma camada de 

controladores de hardware e de sistema operativo e por uma camada de aplicação, a camada mais 

baixa de um computador é normalmente designada por plataforma 

 

Portabilidade, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que avalia a capacidade do sistema poder ser 

implantado em plataformas, dispositivos e ambientes operacionais diferentes 

 

Prazo de retenção 

[def.] Espaço temporal aplicado por razões de ordem legal ou administrativa, que interrompe o ciclo de 

vida normal do documento e previne a eliminação do mesmo, enquanto este se mantiver ativo. 

Sobrepõe-se aos prazos estabelecidos na “Tabela de Seleção de Documentos” por constituir uma 

forma de acautelar situações de exceção, que possam vir a ocorrer 

 

Preservação digital 

[ing.] Digital preservation 

[def.] Atividade desenvolvida com o fim de aumentar a vida útil dos objectos digitais, salvaguardando 

a utilização operacional, e protegê-los das falhas de suportes, perda física e obsolescência 

tecnológica 
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Privacidade, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação relacionado com a privacidade do sistema, 

que inclui o grau de proteção de dados relativos a informação confidencial 

 

Process Classification Framework [PCF] 

[def.] Estrutura de Classificação de Processos da APQC – American Productivity and Quality Council. 

Criado originalmente em 1992 pela APQC e por um grupo de membros, a estrutura de trabalho 

tem sido utilizada por muitas organizações, a nível mundial. Serve como modelo corporativo de 

alto nível, independente do segmento de negócio. A PCF está disponível para qualquer tipo de 

organização 

[v.tb.]  

Fonte APQC, Process Classification Framework, 2014 

 

Processo de negócio 

[ing.] Business process 

[def.] Conjunto de tarefas e atividades coordenadas, conduzidas tanto por pessoas como por 

equipamentos, que levarão à realização de um objetivo ou à satisfação de uma necessidade 

específica de uma organização 

 

Processos de Negócios as a Service  

[ing.] Business Process as a Service [BPaaS] 

[def.] Processo de negócio (Business Process) completo, fornecido como um serviço. Por exemplo, 

processo de faturação, processamento de salários, pedido de férias, recrutamento e seleção 

 

Produtor 

[def.] Entidade que cria os registos, produz e manipula os conteúdos 

 

Proprietário 

[ing.] Owner 

[def.] Unidade Orgânica responsável pela informação/documento 

 

Reclassificação 

[def.] Operação de substituição da classificação de uma agregação ou documento. A reclassificação 

pode ser o resultado da substituição da classificação herdada pela agregação ou documento, ou 

como resultado da reclassificação de uma agregação superior 

 

Recuperação 

[ing.] Recovery 

[def.] Operação que em caso de falha ou destruição do sistema substitui o equipamento e o programa 

danificado e restaura os dados do sistema, de forma a recuperar a estabilidade anterior 

 

Recuperação, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que avalia a capacidade de recuperar de uma 

falha ou destruição do sistema 

 

Reengenharia de processos 

[def.] Redesenho da forma como as atividades são realizadas numa organização, de forma a melhorar a 

eficiência e reduzir custos. Conceito introduzido em 1990 por James Champy e Michael 

Hammer. Segundo estes autores, o processo de redesenho procura determinar de que forma a 

informação circula ao longo de um processo e de que forma é processada, para encontrar 

operações desnecessárias ou em duplicado e para melhorar o processo de decisão, bem como a 

fiabilidade e exatidão dos passos que fazem parte do processo. 

Adoção de algo inovador, com o objetivo de provocar uma mudança substancial e radical num 

processo 

 

Regra de Negócio 

[def.] Políticas, normas e padrões que influenciam ou guiam o comportamento do negócio. A execução 

das atividades deve sempre respeitar as regras que o negócio possui. São declarativas e não 

podem ser decompostas sem perder seus significados 
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Relatório detalhado 

[def.] Tipo de relatório com base num resultado de pesquisa, com a listagem das entidades e dos seus 

metadados, geralmente apresentada em formato de tabela 

 

Relatório sumário 

[def.] Tipo de relatório, destinado a apresentar valores quantitativos em vez da lista de entidades e 

metadados, que espelha o resultado de uma ou várias pesquisas 

 

Remover 

[ing.] Remove  

[def.] Função de dissociar uma entidade de um conjunto de entidades, com o objetivo de a mover para 

outro lugar do sistema. Por exemplo, remover um documento de uma agregação para outra 

 

Repositório 

[def.] Local centralizado onde se armazena e mantém informação digital, habitualmente bases de dados 

ou ficheiros informáticos 

 

Requisitos funcionais 

[def.] Conjunto de requisitos básicos que um sistema de informação deve ter. Os requisitos funcionais 

podem ser testados para determinar se um sistema é compatível com o Moreq2010® 

 

Requisitos não funcionais 

[def.] Conjunto de requisitos gerais, considerados importantes para um sistema de informação, mas não 

expressos como uma função específica. Os requisitos não funcionais, em vez de avaliar o que o 

sistema faz, concentram-se na capacidade que tem e podem incluir uma avaliação qualitativa dos 

princípios de desempenho, estabilidade, gestão, portabilidade, segurança, privacidade, trabalho, 

acessibilidade, disponibilidade, confiança, recuperação, manutenção, suporte, garantia e 

conformidade 

 

Restauro do sistema 

[ing.] System Restore 

[def.] Recuperação dos dados do sistema, através das cópias de segurança 

 

Resultados de pesquisa 

[ing.] Search Results 

[def.] Um conjunto de entidades associadas com os critérios de pesquisa usados pelo utilizador, 

apresentado numa lista ordenada de entidades e dos seus metadados 

 

Revisão 

[def.] Função aplicada à avaliação do prazo de retenção de um documento e determinação de uma nova 

data para eliminação. O utilizador autorizado pode completar a análise e aplicação de um novo 

prazo de retenção com um comentário de revisão acerca da decisão tomada 

 

Segurança, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação relacionado com a integridade e a capacidade 

do sistema em evitar o acesso não autorizado 

 

Série documental 

[def.] Unidade arquivística constituída por um conjunto de documentos simples ou compostos a que, 

originariamente, foi dada uma ordenação sequencial, de acordo com um sistema de recuperação 

da informação. Em princípio, os documentos de cada série deverão corresponder ao exercício de 

uma mesma função ou atividade, dentro de uma mesma área de atuação 

 

Singularidade, Princípio 

[def.] Quando aplicado ao componente de um documento assegura que é único e identificável 

separadamente do conteúdo de outros componentes e documentos 
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Sistema aberto 

[ing.] Open System 

[def.] Sistema informático com uma arquitetura tal que permite a junção de componentes de hardware 

e/ou de software provenientes de diversos fornecedores 

 

[def.] Dispositivo ou conjunto de dispositivos utilizados para armazenar primariamente os dados e a 

informação produzida 

 

Sistema de ficheiros de rede 

[ing.] Network File System [NFS] 

[def.] Modelo de sistema de ficheiros, que tem como função centralizar ficheiros num servidor, 

formando assim uma pasta virtual. É utilizado para sistemas de ficheiros distribuídos numa rede 

de computadores de área local. Possibilita que diferentes sistemas ligados a uma mesma rede 

acedam a ficheiros remotos como se fossem ficheiros locais 

 

Sistema de gestão documental 

[def.] Sistema de informação que integra, gere e fornece acesso a documentos de arquivo, ao longo do 

tempo 

 

Sistema de Identificação 

[def.] Um identificador universal e exclusivo criado pelo sistema para uma entidade e/ou função. 

Alguns dos identificadores existentes num serviço de informação são: identificador de serviço; 

identificador de metadado; identificador de tipo de entidade; identificador de definição de 

função, etc 

 

Sistema de informação [SI] 

[ing.] Information System 

[def.] Sistema constituído por recursos humanos (o pessoal), recursos materiais (o equipamento) e 

procedimentos que possibilitam a aquisição, o armazenamento, o processamento e a difusão da 

informação pertinente ao funcionamento de uma organização, quer o sistema esteja 

informatizado ou não 

 

Sistema de multi-repositórios 

[def.] Tipo de sistema partilhado por organizações distintas para que cada organização tenha o seu 

espaço do sistema e não possa aceder aos documentos e entidades das restantes organizações 

 

Sistema operativo [SO] 

[ing.] Operating System [OS] 

[def.] Software de base de um computador destinado a controlar a execução de programas e a 

comunicação entre dispositivos e programas, assegurando as operações de entrada-saída, a 

atribuição de recursos aos diferentes processos, o acesso às bibliotecas de programas e aos 

ficheiros, assim como a compatibilidade dos trabalhos 

Nota: O sistema operativo é o software mais importante a ser executado num computador 

 

Software 

[ing.] Software 

[def.] Totalidade ou parte dos programas, dos procedimentos, das regras e da documentação associada, 

pertencentes a um sistema de processamento de informação 

 

Nota: O software é uma criação intelectual que é independente do suporte físico em que está 

registado 

 

Software livre 

[ing.] Free Software 

[def.] Software cujo código fonte é disponibilizado para que possa ser copiado, modificado e 

redistribuído sem a possibilidade de, após as alterações, voltar a ser fechado evoluindo assim de 

uma forma contínua para uma versão mais aperfeiçoada, num contexto de desenvolvimento 

cooperativo e comunitário. É considerado software livre o software que respeita as condições 

impostas pela licença GPL (GNU General Public License) da Free Software Foundation ou uma 

licença com ela compatível 
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Subtipo de entidade 

[def.] Deriva de um tipo de entidade e tem elementos de metadados e funções adicionais especificadas, 

podendo agir de forma distinta do seu tipo de entidade, com existência própria 

 

Suporte 

[def.] Material adequado ao registo de informação. Exemplos de suportes eletrónicos: CD, DVD, tape, 

Discos rígidos 

 

Suporte, Princípio 

[def.] Aspeto não funcional de um sistema de informação que avalia a capacidade do fornecedor dar 

apoio operacional e avalia as informações relacionadas com as atualizações dos programas 

 

Tabela de Seleção de Documentos 

[def.] Instrumento que fixa os prazos e condições da conservação permanente ou da eliminação dos 

documentos de arquivo 

 

Teste 

[ing.] Test 

[def.] Operação que permite provar a conformidade um sistema de informação com o Moreq2010®, 

através de uma ação comparativa de requisitos e funções 

 

Tipo de entidade 

[def.] A definição de uma entidade. Os tipos de entidade estão associados aos principais serviços do 

sistema: agregações; classes; componentes; eventos; definições; funções; grupos; definições de 

elementos de metadados; documentos; formulários; utilizadores 

 

Transferência 

[ing.] Transfer 

[def.] “Operação que consiste na mudança de local de armazenamento dos documentos de arquivo.” 

(Fonte: NP 4438-1: 2005; 3.21)  

A transferência ocorre por necessidade de mudar os documentos para um arquivo secundário e 

geralmente envolve, para os documentos eletrónicos, as ações de exportação, importação e 

consequente eliminação dos documentos no sistema de origem 

 

Unidade binária 

[ing.] BInary uniT [bit] 

[def.] Unidade de medida de transmissão de dados usada na Computação e na Teoria da Informação  

 

Usabilidade 

[ing.] Usability 

[def.] Significa que um documento é utilizável ou seja, que pode ser localizado, recuperado, 

apresentado e interpretado 

 

Utilização dos documentos 

[def.] Um documento de arquivo utilizável é aquele que pode ser localizado, recuperado, apresentado e 

interpretado. Deve ser capaz de se apresentar como diretamente ligado à atividade ou transação 

que o produziu. As ligações contextuais dos documentos de arquivo devem incluir a informação 

necessária para a compreensão das transações que os originaram e utilizam. Deve ser possível 

identificar um documento de arquivo dentro do contexto mais lato das funções e atividades da 

organização. As ligações entre os documentos de arquivo que representam uma sequência de 

atividades devem ser mantidas 

 

Utilizador 

[ing.] User 

[def.] Pessoa ou sistema com capacidade de acesso e uso de um sistema de informação. Um utilizador 

também pode ser outro sistema de informação. Todos os utilizadores devem estar autenticados 

antes de poderem aceder ao sistema 
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Utilizador autorizado 

[def.] Tipo de utilizador com capacidade de executar determinadas funções dentro do sistema de 

informação 

 

Virtualização de armazenamento 

[ing.] Storage Virtualization 

[def.] Processo de abstração de armazenamento lógico a partir do armazenamento físico. Este conceito 

é utilizado atualmente para descrever esta abstração em qualquer camada no conjunto de 

software e hardware de armazenamento 

 

XML 

[ing.] Extensible Markup Language [XML] 

[def.] Acrónimo para Extensible Markup Language. O XML é um formato de dados, em texto, legível 

por qualquer pessoa 
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Legislação Geral 

A recolha de legislação está certamente longe de esgotar o acervo produzido mas dá certamente 

uma ideia da sua evolução. Elemento central numa gestão arquivística stricto sensu é o DL n.º 

447/88 de 10/12 que obrigou à reformulação de todas as portarias de gestão documental 

adotadas ao abrigo do DL 29/72 de 24/01. Os demais diplomas selecionados procuram exprimir 

o sentimento que a gestão documental não se limita a ser arquivística mas é dinâmica, cobrindo 

atividades e exprimindo-se em processos, e revelam o enorme esforço que Portugal tem 

realizado no sentido de alcançar um modelo de governação eletrónica que passa em muito por 

uma gestão documental em sentido amplo. 

1. Portaria n.º 206/76 de 7/04: Determina que o prazo do artigo 40.º do Código 

Comercial seja aplicável ao Banco de Portugal quanto à obrigatoriedade de 

conservar em arquivo os elementos da sua escrita principal 

Ministério das Finanças – Secretaria de Estado do Tesouro 

https://dre.pt/pdf1s/1976/04/08300/06950696.pdf 

Resumo: 

“1 - a) O prazo do artigo 40.º do Código Comercial é aplicável ao Banco de Portugal quanto à 

obrigatoriedade de conservar em arquivo os elementos da sua escrita principal, correspondência, 

documentos comprovativos de operações realizadas e livros de contas correntes onde os 

mesmos se encontrem escriturados. Nos demais casos poderá a administração ordenar a 

inutilização dos documentos decorridos três anos. 

b) Para além dos prazos indicados e em relação aos documentos a que os mesmos se referem, 

não será admitida reclamação em que se questione a validade das operações realizadas. 

2 - a) É autorizada a microfilmagem dos documentos que devam manter-se em arquivo e a 

consequente inutilização dos originais. 

b) A microfilmagem constitui uma atividade normal e regular no curso dos serviços da 

instituição e é executada sob a responsabilidade do chefe do serviço da Secretaria Geral. 

c) As diversas espécies documentais serão microfilmadas em duas bobinas, que ficarão 

guardadas em locais diferentes. 

d) Os filmes não poderão sofrer cortes ou emendas e deverão reproduzir termos de abertura e 

encerramento. O primeiro mencionará a espécie microfilmada e do segundo constará a 

declaração de que as imagens nele contidas são reproduções totais e exatas dos originais. 

e) O termo de encerramento conterá as rubricas dos funcionários que intervieram nas operações 

de microfilmagem e a assinatura do responsável ou do arquivista encarregado de orientar os 

trabalhos. 

f) A micro reprodução do termo de encerramento será autenticada com selo branco apropriado. 

3 - A inutilização dos documentos é feita por corte mecânico, de modo a impossibilitar a sua 

reconstituição. 

4 - As fotocópias têm a mesma força probatória dos originais, mesmo quando se trate de 

ampliações obtidas a partir das microfilmagens, e desde que sejam autenticados com a 

assinatura do responsável pelo serviço ou seu substituto e o selo branco”. 

 

 

https://dre.pt/pdf1s/1976/04/08300/06950696.pdf
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2. Portaria n.º 703/76 de 25/11: Determina os prazos de conservação e arquivo dos 

documentos na posse de empresas públicas 

Ministério das Finanças – Secretaria de Estado do Tesouro 

https://dre.pt/pdf1s/1976/11/27600/26362636.pdf 

Resumo: 

“As instituições de crédito, enquanto entidades de direito privado, encontravam-se sujeitas, 

relativamente aos prazos de conservação de documentos em arquivo, ao disposto no artigo 40.º 

do Código Comercial; 

(…) o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 729-F/75, de 22 de Dezembro, conferiu às instituições de 

crédito nacionalizadas a natureza de empresas públicas; 

(…) o Decreto-Lei n.º 28/72, de 24 de Janeiro, determina que serão fixados por portaria os 

prazos mínimos de conservação em arquivo dos documentos na posse de empresas públicas; 

(…) existe toda a vantagem em prever, desde já, a possibilidade da microfilmagem dos 

documentos que devem manter-se em arquivo”. 

3. Decreto-Lei n.º 429/77: Estabelece normas relativas à salvaguarda de arquivos e 

bens culturais pertencentes a empresas privadas 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria de Estado da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1977/10/23900/24982498.pdf  

Resumo: 

“Considerando a importância decisiva de que poderão revestir-se certos arquivos de empresas 

privadas, e em particular das de maior antiguidade, relevância económica ou influência política, 

para o correto conhecimento histórico da época contemporânea, como bem o ilustraram, para o 

seu tempo, os preciosos arquivos das companhias pombalinas; 

Considerando, por outro lado, que não raro as empresas em tais circunstâncias foram 

acumulando ao longo do tempo valioso acervo cultural, histórico ou científico; 

Nestes termos: 

O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º - 1 - São tidas por inalienáveis e insuscetíveis de saírem de território nacional os 

arquivos ou bens culturais, históricos e científicos das empresas privadas, nacionais ou 

estrangeiras, que, pela sua antiguidade, relevância económica ou influência política hajam tido 

grande projeção na vida nacional em qualquer tempo. 

2 - Pela sua manutenção em perfeito estado de conservação são responsabilizados os respetivos 

órgãos ou direção. Serão, contudo, aplicáveis as facilidades contempladas do n.º 2 a 5 da 

Portaria n.º 703/76, com respeito pela propriedade do acervo e mediante intervenção notarial, 

desde que o haja autorizado, por despacho, o Secretário de Estado da Cultura”. 

4. Despacho Portaria n.º 40/80 de 14/07: Aprova o Regulamento da Conservação 

Arquivística do Ministério da Agricultura e Pescas 

Ministério da Agricultura e Pescas 

https://dre.pt/pdf1s/1980/07/16000/16401644.pdf  

Resumo: 

Existem prazos mínimos de conservação. Há lugar à eliminação no fim de 50 anos. Os 

documentos de interesse técnico e administrativo são conservados no arquivo do Ministério; os 

de interesse histórico são remetidos ao Arquivo Histórico.  

https://dre.pt/pdf1s/1976/11/27600/26362636.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1977/10/23900/24982498.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1980/07/16000/16401644.pdf
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Há lugar á destruição física por meio de máquina de destruição de papel, a seleção dos 

documentos a reter ou arquivar e a destruir é feita sob a orientação da SG do Ministério. Os 

documentos podem ser microfilmados com destruição do suporte de papel exceto os 

documentos de conservação permanente. 

Existem regras de segurança das microfilmagens, como a sua identificação. Há um livro de 

registo de filmes conservados sendo os filmes filmados em 2 bobinas. Há um livro de registo 

das fotocópias tiradas e existe uma declaração de fidedignidade que acompanha cada filme. 

5. Despacho Normativo n.º 281/80 de 26/08: Aprova o Regulamento dos Serviços da 

Assembleia da República 

Assembleia da República 

https://dre.pt/pdf1s/1980/08/19600/23552372.pdf  

Resumo: 

Art.s 15ºss. A repartição de Reprografia e Microfilmagem assegura os trabalhos de reprografia 

necessários aos órgãos e serviços da AR, al. d) art. 15º, procede à microfilmagem e codificação 

de documentos com vista à sua divulgação, conservação e arquivo. 

Art. 16º microfilmagem. As DG podem microfilmar a documentação que devem manter em 

arquivo e proceder à inutilização dos respetivos originais nos ss termos: a) os de interesse 

histórico, artístico ou administrativo não são destruídos; b) vão para os serviços da DG 

competente ou para o Arquivo Histórico Parlamentar, c) os prazos de conservação em arquivo 

estão previstos no anexo I (ver doc. original). 

Os documentos assim filmados são conservados em bobinas referenciadas. Há um livro de 

registo com termos de abertura e encerramento ass. Pelo SG AR que rubrica todas as fls. A 

inutilização é feita diante do operador responsável, com auto assinado pelos intervenientes. A 

autenticidade dos docs. Se faz por selo branco ou perfuração específica. 

A reprodução é feita a pedido da entidade ou serviços interessados mediante requisição: as 

fotocópias obtidas a partir da microfilmagem têm a força probatória dos originais desde que 

contenham as assinaturas do operador responsável e do Chefe de Repartição carimbadas com 

selo branco. 

6. Portaria n.º 918/80 de 03/11: Regulamenta a conservação, microfilmagem e 

destruição da documentação em arquivo dos órgãos e serviços centrais do 

Ministério da Educação e Ciência 

Ministério da Educação e Ciência 

https://dre.pt/pdf1s/1980/11/25400/37103714.pdf 

Resumo: 

É considerado vantajoso inutilizar documentos há muito arquivados e já sem interesse histórico 

ou utilidade administrativa. Reconhece-se ser indispensável conservar os documentos de 

interesse histórico, científico, cultural ou outro, atendível. Existem prazos de conservação num 

mapa anexo ao regulamento na versão original.  

Os docs. de interesse histórico, científico, cultural ou outro atendível são conservados 

permanentemente.  Quando estes já não têm interesse técnico, são enviados à SG que remete 

para o Arquivo Histórico do Ministério. Pode-se estabelecer um protocolo de cooperação entre a 

SG do Ministério e o Departamento Responsável pelo património cultural. 

Os outros documentos podem ser inutilizados depois da passagem do prazo mínimo. 

Eventualmente, podem ser destruídos antes deste prazo, desde que sejam microfilmados. Os 

documentos volumosos ou de grande formato têm prioridade. Estes microfilmes, findo o prazo 

de preservação ou perdido o interesse, são enviados para o Arquivo Histórico do Ministério que 

https://dre.pt/pdf1s/1980/08/19600/23552372.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1980/11/25400/37103714.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1980/11/25400/37103714.pdf
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decide sobre a sua conservação. Existem documentos de inutilização imediata que são os de 

interesse efémero ou diminuto (mapa anexo). 

Casos omissos podem surgir, a resolver pelo SG. Em certos casos este pode alterar os prazos de 

conservação. 

O DG define a necessidade de microfilmagem, a qual é autorizada pelo Ministro. Podem ser 

constituídos centros de microfilmagem. 

A microfilmagem implica a seleção do documento, a preparação dos originais e a ordenação e a 

inserção dos elementos de identificação das unidades arquivísticas. O filme é conferido com o 

original, as microcópias são identificadas, há lugar a selo branco ou perfuração para certificar o 

documento. Há um livro de registo das microcópias e 2 microfilmes por documento. 

As fotocópias têm força probatória legal devendo ser autenticadas com a assinatura do 

responsável do serviço ou seu substituto legal e com o selo branco. É lavrado um auto de 

inutilização do material inutilizado. 

7. Decreto n.º 87/82 de 13/07: Cria o curso de especialização em Ciências 

Documentais e, simultaneamente, extingue o curso de bibliotecário-arquivista da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

Ministério da Educação e das Universidades 

https://dre.pt/pdf1s/1982/07/15900/20892090.pdf 

Resumo: 

“A transferência da informação nas suas diferentes modalidades, sendo um importante fator de 

desenvolvimento do País, pressupõe a criação e a dinamização de infraestruturas na área dos 

serviços de documentação, de biblioteca e de arquivo. 

Perante a grande evolução das atividades profissionais nas últimas décadas neste domínio, 

torna-se indispensável planear uma formação adequada que permita, inclusive, alargar a 

capacidade de utilização dos sistemas de informação já existentes a nível mundial, sendo certo 

que o investimento que neste campo se fizer terá um poderoso efeito multiplicador. 

Considera-se que as exigências de formação no domínio das ciências documentais só serão 

satisfeitas através de cursos a diferentes níveis, em vários graus de ensino”. 

8. Portaria n.º 1092/82 de 19/11: Aprova o Regulamento da Conservação Arquivística 

do Ministério do Trabalho 

Ministério do Trabalho 

https://dre.pt/pdf1s/1982/11/26800/38813886.pdf  

Resumo: 

O Regto. de conservação arquivística do MTrabalho definia o arquivo, não como mero depósito 

de documentos, mas como centro ativo de informações. Por referência ao DL 29/72 de 24 de 

Janeiro, que previa prazos mínimos de conservação e permitia a microfilmagem e a destruição 

dos documentos antes do seu prazo de conservação, o MT definia prazos de conservação em 

mapa anexo ao original do Regto. Passados 30 anos, os docs eram apreciados por uma 

Comissão Técnica de Apoio Consultivo aos Arquivos que avaliava os que deviam ser 

conservados, nomeadamente pelo seu valor histórico. 

A destruição (sic) dos documentos destinava-se a impedir a sua reconstituição e era feita por um 

processo mecânico ou manual, devendo lavrar-se um auto de destruição dos documentos, a 

autenticar pela assinatura do responsável, sob selo branco. 

Os docs históricos deviam ser conservados na sua forma original ainda que fossem 

microfilmados. Em caso de dúvida, deveria consultar-se o IP Património Cultural criado pelo 

https://dre.pt/pdf1s/1982/07/15900/20892090.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1982/11/26800/38813886.pdf
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Dec. Reg n.º 74/80, de 2/08. 

A microfilmagem dos documentos bem como a garantia da sua inutilização competia aos 

serviços com centros de microfilmagem. O microfilme devia ser acompanhado de declaração de 

autenticidade, assinada pelo responsável do centro de microfilmagem, com selo branco ou 

perfuração dos filmes. A microfilmagem era feita em duplicado. 

No centro de arquivo era efetuado o registo dos duplicados. 

Uma Comissão Técnica de Apoio Consultivo aos Arquivos do MT foi instituída para resolução 

de dúvidas, com, se necessário decisão e aposição de despacho ministerial. 

9. Decreto-Lei n.º 149/83: Define o regime jurídico dos arquivos distritais e das 

bibliotecas públicas 

Ministério da Cultura e Coordenação Científica - Instituto Português do Património Cultural 

https://dre.pt/pdf1s/1983/04/07800/11501152.pdf  

Resumo: 

 “O Decreto-Lei n.º 46350, de 22 de Maio de 1965, que cria ou remodela as Bibliotecas Públicas 

e Arquivos Distritais de Bragança, Leiria e Vila Real e os Arquivos Distritais de Aveiro, Beja, 

Castelo Branco, Faro, Guarda, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo, instituições cujos 

encargos financeiros recaem atualmente sobre as assembleias distritais e também, ainda que 

indiretamente, sobre as câmaras municipais e governos civis, embora dependam técnica e, em 

parte, administrativamente do Ministério da Cultura e Coordenação Científica, encontra-se 

desde há muito desajustado das realidades. 

Houve serviços que nunca chegaram a funcionar, como a Biblioteca Pública e Arquivo Distrital 

de Bragança e os Arquivos Distritais de Beja, Castelo Branco, Guarda e Viana do Castelo, por 

falta de estruturas locais de apoio. Como consequência imediata, adveio a dispersão dos fundos 

arquivísticos, que, chegado o prazo de transferência das conservatórias dos registos civil e do 

notariado e das secretarias judiciais, têm sido incorporados, por força de despacho ministerial, 

no arquivo distrital que os pode recolher e geograficamente mais próximo. Mas o problema da 

salvaguarda da documentação em arquivos públicos não se põe apenas nos distritos que não têm 

arquivo, pois, sendo os fundos sempre crescentes por regularmente alimentados, estão 

atualmente esgotados, ou em vias de se esgotarem, os espaços livres para incorporações. 

Ao contexto, nuns casos, de falta de apoio local e, noutros, de carência de espaço veio juntar-se, 

com carácter generalizado, a escassez de pessoal, já que o referido Decreto-Lei n.º 46350 previa 

apenas um técnico com funções de diretor, um escriturário-dactilógrafo e um servente – as 

bibliotecas públicas e arquivos distritais dispunham ainda de um aspirante -, quadros 

manifestamente insuficientes para as atribuições que confere ao diretor o artigo 2.º do citado 

decreto-lei. 

Assegurado o alargamento dos quadros de pessoal através das Portarias n.º 500/80 e n.º 505/80, 

de 12 de Agosto, e encontrando-se em estudo a solução para a instalação das instituições, quer 

pela construção de novos imóveis, quer pela conservação e adaptação de edifícios já existentes, 

pretende-se com o presente diploma atingir dois objetivos fundamentais: regulamentar o 

funcionamento dos arquivos distritais e das bibliotecas públicas e arquivos distritais, 

redefinindo-se-lhes as atribuições à luz de uma diferente política de arquivos, e consignar no 

Orçamento Geral do Estado as despesas com o pessoal, ou outras, sem prejuízo da transferência 

de competências para as autarquias locais, seguindo-se a orientação preconizada no princípio 

geral da reorganização”. 

https://dre.pt/pdf1s/1983/04/07800/11501152.pdf
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10.   Portaria n.º 449/83 de 19/04: Autoriza a Universidade de Lisboa, através da 

Faculdade de Letras, a ministrar o curso de especialização em Ciências 

Documentais 

Ministério da Educação 

https://dre.pt/pdf1s/1983/04/09000/13531355.pdf 

Resumo: 

“Autorização de funcionamento: 

A Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Letras, ministra o curso de especialização 

em Ciências Documentais. 

Estrutura: 

O curso de especialização em Ciências Documentais da Universidade de Lisboa, adiante 

simplesmente designado por «curso», desdobra-se em 2 opções: 

a) Arquivo; 

b) Documentação e Biblioteca”. 

11.  Lei n.º 13/85 de 6 de Julho: Património cultural português 

https://dre.pt/pdf1s/1985/07/15300/18651874.pdf 

Resumo: 

“O património cultural português é constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo 

seu reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a 

permanência e identidade da cultura portuguesa através do tempo. 

É direito e dever de todos os cidadãos preservar, defender e valorizar o património cultural. 

Constitui obrigação do Estado e demais entidades públicas promover a salvaguarda e 

valorização do património cultural do povo português. 

O levantamento, estudo, proteção, valorização e divulgação do património cultural incumbem 

especialmente ao Estado, às regiões autónomas, às autarquias locais, aos proprietários 

possuidores ou detentores de quaisquer suas parcelas e, em geral, às instituições culturais, 

religiosas, militares ou de outro tipo, às associações para o efeito constituídas e ainda aos 

cidadãos. 

O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais procurarão promover a sensibilização e 

participação dos cidadãos na salvaguarda do património cultural e assegurar as condições de 

fruição desse património. 

Os proprietários, possuidores ou detentores de património cultural deverão ser chamados a 

colaborar com o Estado, regiões autónomas e autarquias locais no registo e inventário do 

referido património. 

As populações deverão ser associadas às medidas de proteção e de conservação e solicitadas a 

colaborar na dignificação, defesa e fruição do património cultural”. 

12.  Portaria n.º 735/85, de 28/09: Aprova o Regulamento da Conservação Arquivística 

do Ministério da Indústria e Energia 

Ministério da Indústria e Energia 

https://dre.pt/pdf1s/1985/09/22400/32273232.pdf  

Resumo: 

A portaria refere o aumento do volume da informação e os sempre mais numerosos problemas 

https://dre.pt/pdf1s/1983/04/09000/13531355.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1985/07/15300/18651874.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1985/09/22400/32273232.pdf
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de utilização e conservação dos suportes documentais da informação. Articula conservação do 

documento e microfilmagem. O presente regulamento era aplicável a todos os serviços do MIE 

que não tivesse Regto próprio relativo ao assunto. 

Os prazos mínimos de conservação são definidos em mapa anexo à presente portaria no original 

do DR, ressalvada a legislação especial. Os docs de conservação permanente, passados 30 anos, 

são apreciados pela Comissão de Apoio Consultivo aos Arquivos, que avalia os que devem ser 

conservados na sua forma original, para além da sua microfilmagem. 

Os prazos de conservação dos documentos referentes a atos suscetíveis de recurso contam-se a 

partir do momento em que tiver decorrido o prazo para interposição do recurso ou o seu trânsito 

em julgado.  

Os prazos indicados referem-se unicamente a docs originais. Tratando-se de cópias, a sua 

destruição depende da autorização expressa do responsável pelo serviço. 

Os documentos considerados de interesse histórico devem ser conservados na forma original, 

mesmo quando se decida a sua microfilmagem. Em caso de dúvida sobre o interesse histórico 

destes docs, deve ser consultado o IPPatrimónio Cultural (IPPC). 

A destruição (sic) dos documentos é feita por processo mecânico ou manual, de modo a 

impossibilitar a sua reconstrução, lavrando-se um auto de destruição dos documentos, 

devidamente especificado, que deve ser autenticado pela assinatura do responsável do serviço e 

selo branco. 

Os serviços do MIE podem recorrer à microfilmagem como forma de conservação. O 

responsável do serviço pode determinar a destruição de docs entretanto microfilmados antes do 

termo do prazo de conservação. 

Existem centros de microfilmagem, que microfilmam e inutilizam os docs. O microfilme é feito 

em duplicado, o original sendo guardado no Arquivo Central e a cópia no centro de arquivo do 

serviço. “Fica igualmente autorizada a microfilmagem efetuada diretamente a partir de suporte 

magnético e da informação obtida pelo tratamento automático de dados”. Há livro de registo das 

microformas, declaração de autenticidade e podem estas ser fotocopiadas. As fotocópias obtidas 

a partir das microformas têm a força probatória dos originais desde que as respetivas ampliações 

contenham a assinatura do responsável pelo serviço e sejam devidamente autenticadas com o 

selo branco. 

13.  Portaria n.º 852/85 de 9/11: Autoriza a Universidade do Porto, através da 

Faculdade de Letras, a ministrar o curso de especialização em Ciências 

Documentais 

Ministério da Educação 

https://dre.pt/pdf1s/1985/11/25800/37633765.pdf 

Resumo: 

“Autorização do funcionamento: 

A Universidade do Porto, através da Faculdade de Letras, ministra o curso de especialização em 

Ciências Documentais. 

Estrutura: 

O curso de especialização em Ciências Documentais da Universidade do Porto, adiante 

simplesmente designado «curso», desdobra-se em duas opções: 

a) Arquivo; 

b) Documentação e Biblioteca. 

Plano de estudos: 

https://dre.pt/pdf1s/1985/11/25800/37633765.pdf


Anexos 

129 

1 - O plano de estudos do curso é o constante do anexo I à presente portaria. 

2 - Os alunos que se destinam à opção de Arquivo e que não sejam titulares da disciplina de: 

a) Paleografia das faculdades de letras e de ciências sociais e humanas, terão de obter aprovação 

nesta disciplina, devendo inscrever-se nela e frequentá-la no 1.º ano do curso; 

b) Latim, ao nível do 11.º ano do ensino secundário, ou seu equivalente legal, terão igualmente 

de obter aprovação na disciplina de Latim I da Faculdade de Letras da Universidade do Porto”. 

14.  Portaria n.º 130/86 de 3/04: Estabelece os prazos de conservação em arquivo dos 

documentos existentes em estabelecimentos dos ensinos preparatório e secundário 

Ministério da Educação e Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1986/04/07700/07910792.pdf 

Resumo: 

“Considerando que o Decreto-Lei n.º 29/72, de 24 de Janeiro, permite ao ministro competente 

fixar os prazos mínimos de conservação em arquivo de documentos; 

Considerando que o espaço ocupado por milhares de documentos arquivados nos 

estabelecimentos dos ensinos preparatório e secundário é exagerado para as instalações onde se 

encontram; 

Considerando que, por tal motivo, importa regulamentar a matéria no que respeita à 

conservação e destruição de documentação em arquivo nos mencionados estabelecimentos de 

ensino: 

Ao abrigo do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 29/72, de 24 de Janeiro: 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Educação e Cultura, o seguinte: 

1.º Os prazos de conservação em arquivo dos documentos existentes em estabelecimentos dos 

ensinos preparatório e secundário são os seguintes: 

(ver documento original) 

2.º Não é autorizada a inutilização de documentos que tenham valor histórico, artístico ou que, 

por serem únicos, tenham grande interesse documental. 

3.º Para efeitos de aplicação do disposto na presente portaria será constituída em cada 

estabelecimento de ensino preparatório e secundário uma comissão de avaliação de documentos, 

com a seguinte constituição: 

Um docente, elemento do conselho diretivo, ou um seu representante, que presidirá; 

Um docente com conhecimentos na área de documentação; 

O chefe de serviços administrativos, ou quem as suas vezes fizer, como secretário; 

Um representante do Instituto Português do Património Cultural, se solicitado. 

4.º A comissão referida no número anterior é responsável pela segurança e pela inutilização dos 

documentos, de modo a impedir a sua utilização indevida”. 

15.  Declaração DR 188/86, de 18/08 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1986/08/18801/00010003.pdf  

Resumo: 

De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 235-A/86, do Ministério das Finanças, que dá nova 

redação ao n.º 2 e às alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 97/86, de 

https://dre.pt/pdf1s/1986/04/07700/07910792.pdf
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16 de Maio (estabelece normas sobre os documentos que devem acompanhar as mercadorias em 

circulação), publicado no suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 188, de 18 de Agosto 

de 1986. 

Em relação ao DL 235-A/86 de 18-08.  Este destina-se a melhorar a cobrança do IVA e a evitar 

a fraude fiscal em relação a bens que se encontrem em circulação, sendo excetuados do seu 

dispositivo bens de uso pessoal. 

Para o que interessa à pesquisa atual – art.º 7º, n.º 1 – a impressão dos documentos de transporte 

referidos no presente diploma, que não sejam processados através de mecanismos de saída de 

computador, só poderá ser efetuada em tipografias autorizadas pelo Ministro das Finanças. 

Art.º 18º.3 – A partir da vigência do disposto nos arts. 7º a 11º, deverão os docs. de transporte 

conter impressos tipograficamente, salvos os processados através de mecanismos de 

computador, a autorização ministerial para a impressão e os elementos identificativos da 

tipografia que efetuou a impressão, designadamente a designação social, sede e NIF. 

16.  Portaria n.º 895/87, de 24/11: Aprova o Regulamento da Conservação Arquivística 

da Administração do Porto de Lisboa 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

https://dre.pt/pdf1s/1987/11/27100/40884091.pdf  

Resumo: 

Ainda se refere ao DL 29/72 de 24/01, que veio permitir que o Ministro competente fixe, em 

Portaria, os prazos mínimos de conservação dos documentos em arquivo e que se recorra à 

microfilmagem e à destruição dos documentos originais. Salienta a necessidade de se criarem 

espaços nos arquivos da APL, que aconselha a adoção das medidas previstas no referido DL. Os 

prazos mínimos de conservação dos docs são os que constam do Mapa anexo ao Regto 

constante do original do DR. 

Existem docs de destruição (sic) imediata, impressos, selos e docs fora de uso, bem como 

folhetos publicitários e docs manifestamente sem interesse para a APL. Cópias sem interesse 

não previstas neste Regto e seu anexo são de imediata destruição. 

Existe uma regra de contagem do prazo, no que respeita, ao pessoal, a partir da publicação da 

lista de antiguidade e resolução das eventuais reclamações ou recursos; licenças e docs afins, a 

partir do fim do prazo de validade ou do cancelamento; processos individuais de cadastro, a 

partir da abertura ou data de emissão do primeiro documento nele arquivado, outros processos, a 

partir do encerramento do processo ou fim da utilidade do último documento nele arquivado. 

Restantes docs, a partir da data da emissão. 

Uma regra importante sobre eliminação, semelhante a norma do MoReq 2010: os processos 

devem ser aliviados dos documentos que vão atingindo os respetivos prazos de validade, 

podendo estes ser destruídos. 

Os docs de conservação indeterminada (CI) poderão, decorrido o prazo de 55 anos, ser 

destruídos, mediante despacho do membro do Governo da tutela, caso tenha deixado de haver 

interesse na sua conservação. 

Os livros, publicações periódicas, gravuras e obras similares só poderão ser alienados ou 

destruídos, após ter sido dado cumprimento ao disposto no art. 54º do Decreto n.º 19952 de 27 

de Junho de 1931. 

Está prevista a forma de conservação do documento, segundo a qual, pareceres e informações, 

de carácter doutrinário, estudos de reconhecido valor técnico, devem ser conservados em n.º de 

2 exemplares. A APL pode recorrer à microfilmagem de docs sob responsabilidade do 

funcionário a cargo de quem estiver o arquivo geral ou do respetivo chefe de seção, serviço ou 

divisão. Os originais são posteriormente inutilizados. Não podem ser destruídos os originais de 

interesse histórico, podendo recorrer-se em caso de dúvida sobre tal interesse, ao IP Património 

https://dre.pt/pdf1s/1987/11/27100/40884091.pdf
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Cultural (IPPC). 

A destruição dos docs é feita por processo mecânico ou manual que impossibilita a sua 

reconstituição, sendo lavrado auto de destruição assinado por um dos responsáveis da 

microfilmagem. As microformas são autenticadas mediante assinatura do responsável em termo 

próprio sob selo branco. É autorizada a microfilmagem direta, a partir dos suportes de sistemas 

informáticos. 

As microfichas são registadas em livro próprio, com termo de abertura e encerramento e fls 

rubricadas. 

A reprodução de documento conservado em microforma só é pode ser realizada a pedido dos 

serviços interessados e mediante requisição assinada pelo respetivo responsável. As fotocópias 

obtidas a partir das microformas têm, nos termos do art.º 4º do DL 29/72 de 24/01, a força 

probatória dos originais, desde que aquelas contenham a assinatura, devidamente autenticada 

com o selo branco, de uma das entidades que procedeu à microfilmagem, acima referidas. 

Pode ainda ser criado um grupo de apoio consultivo dos arquivos da APL a fixar mediante 

despacho do membro do Governo responsável. 

17.  Resolução da AR n.º 3/87, de 30/01: Aprova, para ratificação, a Convenção 

Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais 

Assembleia da República 

https://dre.pt/pdf1s/1987/01/02501/00060099.pdf  

18.  Portaria 545/87 de 2 de Julho: Aprova o Regulamento do Departamento Central 

de Planeamento – MPAT, com referência a DL de 1972. 

Departamento Central de Planeamento – MPAT 

https://dre.pt/pdf1s/1987/07/14900/25582560.pdf  

Resumo: 

Opera ainda por referência ao DL 29/72 de 24 de Janeiro que permitia a fixação por portaria de 

prazos máximos de conservação de documentos em arquivo, bem como a microfilmagem e 

consequente destruição desses documentos antes do decurso do respetivo prazo de conservação. 

A questão é, mais uma vez do melhor aproveitamento do espaço do DC Planeamento. 

Os prazos mínimos são os que constam do Regto que estabelece a partir dos art.ºs 4, 5 e ss, uma 

verdadeira classificação dos docs para o efeito do prazo de conservação. Os docs de 

conservação indefinida deverão, no prazo de 30 anos, ser apreciados por uma Comissão de 3 

funcionários, nomeados por despacho ministerial, que avaliará os que, pelo seu interesse, 

deverão ser conservados permanentemente. Os docs. de interesse histórico devem ser 

conservados permanentemente, mesmo quando se decida a sua microfilmagem.  Em caso de 

dúvida é consultado o IPPC criado pelo Dec. Reg. N.º 34/80 de 2/08. 

São previstos dos de conservação indefinida, numa verdadeira classificação, constante do art.º 

4º. O art.º 5º prevê além dos docs que podem ser inutilizados após curto prazo, outros docs e 

processos que devem ser conservados por 20 anos (informações e pareceres de contencioso, 

transferências financeiras para as juntas distritais). Processos relativos a aquisição de bens e 

serviços por entidades estranhas ao Departamento, pareceres de contencioso, guias de depósito, 

fundos permanentes, são guardados por 10 anos. Copiadores de requerimentos de certidões e 

docs próximos, são guardados por 5 anos. 

Prevê o art.º 6º os docs a inutilizar mediante prévia filmagem, dando-se prioridade aos mais 

volumosos e que careçam de maior prazo de conservação.  

A microfilmagem implica a seleção da documentação, a preparação dos originais, a ordenação e 

a inserção dos elementos de identificação, a microfilmagem e a revelação, havendo lugar à 

https://dre.pt/pdf1s/1987/01/02501/00060099.pdf
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conferência do microfilme com o original. 

Há descrição e armazenamento dos microfilmes, termo de autenticidade assinado sob selo 

branco, prevendo-se que a microfilmagem é realizada sempre que considerada necessária pela 

DG ou sugerida pela D Serviços. 

O art.º 7º prevê os docs de inutilização imediata. 

Não há referência ao valor probatório de cópias de microfilmes, acreditando-se que vale o 

regime dos anteriores diplomas para outros departamentos de Estado, sobre o mesmo assunto: 

força probatória igual à do original desde que devidamente certificada por assinatura do 

responsável pela microfilmagem sob selo branco. 

19. Portaria 37/88 de 19/01: Aprova o Regulamento da Conservação Arquivística da 

Secretaria Geral do Ministério do Planeamento e da Administração do Território 

Secretaria Geral do Ministério do Planeamento e da Administração do Território 

https://dre.pt/pdf1s/1988/01/01500/01930195.pdf 

Resumo: 

A portaria relativa à SG MPAT tem como base legal o DL 29/72 de 24/01 que permite a 

eliminação findo um prazo mínimo de conservação e a microfilmagem entretanto efetuada dos 

docs. 

Os prazos mínimos são os definidos na portaria, salva legislação especial. Os originais de 

conservação permanente são examinados e avaliados após o decurso de 30 anos por uma 

comissão de 3 funcionários nomeados por despacho ministerial. Esta comissão integra um 

representante do IPPC ou o organismo que herda as suas competências. 

Não são inutilizados os docs cuja conservação se imponha pelo seu interesse histórico, 

científico, cultural ou administrativo ou que, pela sua singularidade, tenham um grande valor 

documental, podendo ser microfilmados. Os arts. 4º ss da portaria estabelecem uma 

classificação dos docs entre docs de conservação permanente (vg estatísticas não publicadas), 

fixando o art.º 5º vários prazos em função dos documentos. Assim, 20 anos para análises de 

funções e contas de gerência; 10 anos para acidentes de serviço, nomeadamente; 5 anos para 

aquisições de consumo corrente; sendo – art.º 6º - autorizada a microfilmagem. Os prazos de 

conservação dos microfilmes são os mesmos dos originais. É responsável para a eliminação o 

responsável do serviço onde funciona o centro de microfilmagem, não há cortes ou emendas nos 

filmes, reproduzindo estes os termos de abertura e encerramento. A conservação dos filmes faz-

se em bobinas diferenciadas guardadas em ficheiros próprios. Há autenticação por selo branco 

ou por perfuração especial mais a assinatura do responsável. A destruição dos docs impede a 

reconstituição dos originais. 

Sobre o valor probatório das cópias – verdadeiras certidões dos documentos? – Não há 

referência ao art.º 4º do DL 29/72, mas este será certamente aplicável. 

20. Decreto-Lei n.º 180/88 de 20/05: Regula a exportação de mercadorias do território 

aduaneiro nacional 

Ministério das Finanças  -  

https://dre.pt/pdf1s/1988/05/11700/21262133.pdf  

Resumo: 

Trata-se de adaptar a legislação aduaneira nacional à comunitária em matéria de exportação de 

mercadorias. No que parece interessar à nossa pesquisa e sem prejuízo de outras matérias de 

eventual interesse, o Capítulo II rege a declaração de exportação. No articulado do Capítulo IV, 

a declaração deve ser entregue na estância aduaneira podendo convencionar-se entre o 

exportador e esta, outro local para entrega da declaração. Art.º 11º, n.º 3. 

https://dre.pt/pdf1s/1988/01/01500/01930195.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1988/05/11700/21262133.pdf


Anexos 

133 

Nos termos do art.º 14º (in Capítulo V) as declarações são aceites e numeradas, verificando-se 

os requisitos de entrega da declaração. Entregue esta em local diverso, a mercadoria deve ser 

apresentada aos serviços aduaneiros competentes para o efeito de aceitação da declaração. 

No final, o processo culmina (Capítulo VIII, art.ºs 3º ss), tudo correndo bem, com uma 

autorização de exportação. 

21. Portaria n.º 553/88 de 16/08: Fixa os prazos mínimos de conservação em arquivo 

dos documentos na posse dos governos civis e autoriza a microfilmagem dos 

documentos que devam manter-se em arquivo e a consequente inutilização dos 

originais 

Ministério da Administração Interna 

https://dre.pt/pdf1s/1988/08/18800/33853388.pdf  

Resumo: 

O texto de referência continua a ser o DL 29/72 de 24/01. No Mapa anexo ao original da 

portaria em DR estão os prazos mínimos de conservação dos documentos. O prazo conta-se a 

partir da expiração do prazo para interposição de recurso ou do trânsito em julgado da decisão. 

Os docs de conservação permanente podem ser transferidos para o arquivo distrital uma vez 

decorrido o prazo de 50 anos, o Ministro da AI podendo encurtar este prazo.  

Após o prazo de conservação, os docs podem ser destruídos (sic), salvaguardando-se uma 

amostragem que está definida no Mapa anexo. A destruição é feita por forma a impossibilitar a 

reconstituição do original. Há lugar à elaboração de um auto de destruição assinado pelo 

responsável do serviço de microfilmagem que entretanto microfilmou os docs. Os docs 

considerados de interesse histórico ou outro atendível são sempre conservados na forma original 

ainda que sejam microfilmados. 

Em caso de dúvida quanto ao interesse histórico pode ser consultado o Instituto Português de 

Arquivos (e já não o IPPC), IPA. 

A microfilmagem é fiel, é feita em duplicado, existe um termo onde é registada, sendo 

autenticada por assinatura do responsável do serviço. Há um livro próprio do arquivo em 

microfilmes. 

Nos termos do disposto no n.º 4 do DL 29/72, as fotocópias obtidas a partir dos microfilmes têm 

a força probatória dos originais sempre que as respetivas ampliações contenham a assinatura do 

responsável pelo serviço de microfilmagem e sejam devidamente autenticadas com o selo 

branco do Governo Civil. 

22. Portaria n.º 708/88 de 26/10: Aprova o Regulamento de Conservação Arquivística 

da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros 

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1988/10/24800/43534357.pdf  

Resumo: 

As duas bases legais são o DL 789/76 de 4/11 que aprovou a lei orgânica da SG da PCM e o DL 

29/72 de 24/1.São criados 3 arquivos. O arquivo histórico, o corrente e o intermédio. A 

atividade do arquivo histórico é harmonizada com a política arquivística nacional. 

São docs de conservação permanente, os originais dos docs com interesse histórico, científico, 

cultural ou administrativo, sendo todos estes classificados em docs normativos, constitutivos e 

justificativos, os primeiros sugerindo procedimentos a seguir, os segundos servindo para prova, 

os terceiros, de teor informativo para dar apoio aos segundos. 

Após o decorrer de 30 anos os docs de conservação permanente são remetidos ao Arquivo 

https://dre.pt/pdf1s/1988/08/18800/33853388.pdf
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Histórico. Podem ser microfilmados.  

Uma tabela de seleção fixa os demais prazos mínimos de conservação dos docs. Estes docs 

desde que microfilmados podem ser destruídos findo o decurso do seu prazo de conservação. 

A microfilmagem implica a seleção e a preparação dos originais, a ordenação e a inserção de 

elementos de identificação das unidades arquivísticas, a microfilmagem, a conferência com o 

original, a identificação das microfichas, a sua descrição e armazenamento. São autenticadas por 

termo com assinatura do responsável sob selo branco ou perfuração especial. São feitos dois 

microfilmes, um permanecendo no serviço e outro no arquivo intermédio. 

Paralela à microfilmagem pode haver tratamento automático de dados sendo ambos autorizados 

pelo SG da PCM.  

O IPA é consultado sobre as dúvidas quanto aos docs históricos. 

Não é feita referência ao art.º 4º do DL 29/72 mas este é certamente aplicável ao valor 

probatório das cópias obtidas a partir dos microfilmes (a força do original desde que assinada 

sob selo branco pelo responsável do serviço de microfilmagem). 

23. RCM 50/88, de 3/12 SEGNAC: Aprova as instruções sobre a segurança da matéria 

classificada. 

https://dre.pt/pdf1s/1988/12/27900/47724800.pdf  

Resumo: 

Esta Resolução dá cumprimento ao disposto na Lei n.º 20/87 de 12/06, Lei de Segurança 

Interna. Estas instruções têm por objetivo o normal funcionamento das instituições democráticas 

e o respeito pela legalidade democrática atenta a vulnerabilidade nos domínios da informação 

sobre as capacidades nacionais nos domínios político, económico, científico, tecnológico e 

administrativo. Afirma a RCM que estas matérias carecem de dispositivos de segurança a 

harmonizar com o dto. comunitário.  Muito sumariamente, na medida em que o nosso tema não 

é tão reservado e visa a vida civil e pública na sua normalidade, o capítulo I define 

generalidades, classificando as matérias em função da segurança contra ações de sabotagem e 

espionagem e assegurando o mais possível que falhas humanas não venham a comprometer a 

segurança. Ficam de fora as matérias do foro das Forças Armadas, cripto e objeto de acordos 

internacionais subscritos por Portugal. O capítulo II define as entidades e organismos 

responsáveis pela segurança das matérias classificadas, sendo que a todo o pessoal dirigente, 

técnico, administrativo e auxiliar, cabem responsabilidades neste campo. Entretanto, existem 2 

canais. O canal hierárquico que tem o PM no topo e o canal técnico que tem por órgãos os 

vários elementos da Autoridade Nacional de Segurança. 

No Capítulo III estão as classificações de segurança, desde o muito secreto ao reservado. O cap. 

IV prevê a autorização para manuseamento das matérias classificadas e as credenciações de 

segurança relativas ao pessoal. O Cap. Vº refere a segurança física, nomeadamente contra a 

espionagem, a sabotagem e o terrorismo, o comprometimento e a divulgação não autorizada. 

O cap. VI prevê a classificação e a preparação dos documentos. No Cap. VII está a reprodução 

dos documentos classificados, referindo-se a microfilmagem e a destruição. Prevê-se no ponto 

7.2 a distribuição e a transferência de docs. classificados, nomeadamente por meios “elétricos e 

eletrónicos”. O ponto 7.4 prevê uma eficiente destruição. O Capitulo VIII prevê medidas de 

segurança em reuniões e conferências classificadas, o Cap. IX as quebras de segurança, o Cap. 

X, a proteção da informação classificada e posta em memória em sistemas e redes de tratamento 

automático de dados, que remete para instruções especiais. O anexo A prevê um glossário. 

24. Decreto-Lei n.º 447/88, de 10/12: Regula a pré-arquivagem de documentação. 

Revoga o Decreto-Lei n.º 29/72, de 24 de Janeiro 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1988/12/27900/47724800.pdf
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https://dre.pt/pdf1s/1988/12/28400/48854885.pdf  

Resumo: 

O DL mantém o regime do DL 29/72 que exigia que a par do regime-quadro, cada serviço 

público fosse dotado de uma portaria relativa ao sistema de gestão do mesmo. 

Determina os serviços públicos que obedecem a este regime; 

Define o quadro em que deverão intervir as normas de gestão documental: avaliação, seleção e 

eliminação de documentos, prazos de conservação, elaboração de tabelas de seleção, tipologia e 

formalidades da microcópia, conservação de documentação audiovisual e legível por máquina, 

transferência de documentação de conservação permanente para arquivos definitivos. 

No art.º 3º estabelece a regra fundamental dos docs arquivados e relativamente aos quais houve 

substituição de suporte: “As cópias obtidas a partir de microcópia autenticada têm a força 

probatória do original” 

Finalmente, determina a revisão das portarias publicadas ao abrigo do DL n.º 29/72 de 24/01 no 

prazo de um ano e revoga este DL. n.º29/72. 

25. Decreto-Lei n.º 45/89 de 11-02: Estabelece normas sobre os documentos que devem 

acompanhar as mercadorias em circulação 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/1989/02/03500/05340538.pdf  

Resumo: 

Por razões de equidade e justiça, este DL vem substituir o DL 97/86 de 16 de Maio. No que ao 

nosso tema concerne, todos os bens em circulação, seja qual for a sua natureza ou espécie, 

devem ser acompanhados de 2 exemplares do documento de transporte. São documento de 

transporte a fatura, a guia de remessa ou documento equivalente. Os bens previstos no n.º 4 do 

art.º 2º estão excluídos deste regime (nomeadamente bens pessoais).  

Mantém-se a regra já nossa conhecida segundo a qual os documentos de transporte cujo 

conteúdo não seja processado por mecanismos de saída de computador deverão conter 

impressos tipograficamente referência à autorização ministerial relativa à tipografia que os 

imprimiu e ainda os elementos identificativos desta (designação social, sede e NIF) 

O n.º 5 do art.º 5º do diploma prevê que os sujeitos passivos que utilizem documentos de 

transporte cujo conteúdo seja processado através de mecanismos de computador são obrigados a 

conservar em boa ordem até ao final do 5º ano seguinte ao da sua emissão, os suportes 

informáticos relativos à análise, programação e execução dos respetivos tratamentos. 

26. Decreto-Lei n.º 110/89 de 13/04: Permite a microfilmagem, arquivo temporário e 

posterior destruição dos cheques apresentados a pagamento em instituições de 

crédito, públicas ou privadas 

Ministério das Finanças  

https://dre.pt/pdf1s/1989/04/08600/15801580.pdf 

Resumo: 

“O sistema de telecompensação de cheques que se pretende implantar no nosso país apresenta, 

como um dos seus aspetos mais críticos, a gestão de arquivo dos cheques que a instituição de 

crédito que procedeu ao seu pagamento passará a ter a seu cargo. 

A solução para este problema foi encontrada, nos países que adotaram aquele sistema, através 

da microfilmagem de tais cheques, com a consequente destruição dos originais, constituindo-se 

o arquivo legal com base no microfilme. 

https://dre.pt/pdf1s/1988/12/28400/48854885.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1989/02/03500/05340538.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1989/04/08600/15801580.pdf
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O presente diploma visa permitir às instituições de crédito, sejam elas empresas públicas ou 

privadas, a microfilmagem dos cheques pagos e a consequente destruição dos originais. 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º - 1 – Os cheques apresentados a pagamento, com exceção dos devolvidos, podem ser 

microfilmados, devendo os respetivos originais ficar arquivados durante o período de 180 dias. 

2 – Os cheques arquivados nos termos do número anterior podem ser destruídos decorrido o 

prazo aí referido. 

Art. 2.º As formalidades a observar nas operações de microfilmagem, com vista a garantir a sua 

regularidade e a autenticidade dos microfilmes, bem como as condições de segurança que 

devem ser adotadas na destruição dos cheques, serão fixadas em portaria do Ministro das 

Finanças. 

Art. 3.º As fotocópias de cheques têm a mesma força probatória dos respetivos originais, mesmo 

quando se trate de ampliações obtidas a partir do microfilme, desde que sejam autenticadas com 

a assinatura do responsável pelo serviço ou seu substituto e o selo branco da instituição”. 

27. Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/89 de 24/10: Aprova as normas para a 

segurança nacional, salvaguarda e defesa das matérias classificadas, segurança 

industrial, tecnológica e de investigação 

Presidência do Conselho de Ministros 

Existem vários SEGNAC, indica-se uma lista sem maior aprofundamento (ver supra a matéria a 

que se reportam os vários SEGNAC). As ligações seguintes podem falhar. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/94. DR 68/94 SÉRIE I-B de 1994-03-22 

Aprova as instruções para a segurança das telecomunicações (SEGNAC 3) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/90. DR 49/90 SÉRIE I 1º SUPLEMENTO de 1990-

02-28  

Aprova as instruções sobre a segurança informática (SEGNAC 4) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/89. DR 245/89 SÉRIE I de 1989-10-24  

Aprova as normas para a segurança nacional, salvaguarda e defesa das matérias classificadas, 

segurança industrial, tecnológica e de investigação - SEGNAC 2 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/93. DR 55/93 SÉRIE I-B de 1993-03-06  

Altera as instruções para a segurança nacional, salvaguarda e defesa das matérias classificadas 

(SEGNAC 1), aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/88, de 3 de Dezembro 

Declaração. DR 26/89 SÉRIE I 3º SUPLEMENTO de 1989-01-31  

De ter sido retificada a Resolução n.º 50/88, que aprova as instruções sobre a segurança de 

matérias classificadas (SEGNAC), publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 279, de 3 de 

Dezembro de 1988 

28. Portaria n.º 974/89 de 13/11: Aprova o regulamento das operações de 

microfilmagem de cheques 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/1989/11/26100/49824982.pdf 

Resumo: 

 “1.º A microfilmagem será executada sob a responsabilidade do chefe do respetivo serviço, 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=189-214&doc=1&v28=SEGNAC&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=189-214&doc=1&v28=SEGNAC&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=189-214&doc=2&v28=SEGNAC&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=189-214&doc=2&v28=SEGNAC&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=189-214&doc=3&v28=SEGNAC&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=189-214&doc=4&v28=SEGNAC&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=189-214&doc=5&v28=SEGNAC&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/1989/11/26100/49824982.pdf
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cuja identidade deverá ser comunicada pelas instituições de crédito ao Banco de Portugal. 

2.º Os cheques serão microfilmados em duas bobinas, que ficarão guardadas em locais 

diferentes. 

3.º Os filmes não poderão sofrer cortes ou emendas e deverão reproduzir termos de abertura e 

encerramento. 

4.º Do termo de encerramento constará a declaração de que as imagens nele contidas são 

reproduções totais e exatas dos originais e conterá as rubricas dos funcionários que intervierem 

nas operações de microfilmagem e a assinatura do responsável ou do arquivista encarregado de 

orientar os trabalhos. 

5.º A microfilmagem do termo de encerramento será autenticada com o selo branco apropriado. 

6.º A inutilização dos cheques será feita por modo a impossibilitar a sua reconstituição”. 

29. Portaria n.º 118/90 de 15/02: Estabelece as condições a que deve obedecer a 

microfilmagem de documentos para efeitos fiscais 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/1990/02/03900/06200621.pdf  

Resumo: 

O CIRC possibilitava a substituição, para efeitos fiscais, dos documentos de suporte dos livros e 

registos contabilísticos que não sejam documentos autênticos ou autenticados por microfilmes 

que constituam a sua reprodução fiel. Nesta altura apenas em suporte microfilmado a chamada 

prova bastante do Código Civil. 

Estes documentos têm uma vida física mínima de três exercícios, findos os quais podem ser 

substituídos para efeitos fiscais por microfilmes que constituam a sua reprodução fiel. 

A microfilmagem tem um requisito de preservação do suporte: deve poder ser impresso durante 

7 anos. Os documentos são registados sequencialmente e ininterruptamente respeitando-se o 

plano original de arquivo e a individualização de cada exercício. Deve haver um segundo 

suporte de segurança, ficando este arquivado em local diferente. Há um livro de registo das 

operações de microfilmagem. Há termos de abertura e de encerramento reproduzidos nos 

suportes e assinados pelo responsável. O livro de registo deve ser mantido durante 7 anos. A 

força probatória das reproduções em papel é a dos originais desde que permitam a leitura clara 

da informação e estejam devidamente assinadas pelo sujeito passivo ou seus representantes 

legais. Esta atividade efetuava-se mediante autorização do DGCI, descrevendo o requerente 

exatamente os termos em que iria proceder à microfilmagem. 

30. Decreto-Lei n.º 129/91 de 02/04: Institui medidas de melhoria na recetividade dos 

serviços da Administração Pública aos utentes 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1991/04/076A00/16321635.pdf  

Resumo: 

Este importante Decreto-Lei obedece aos princípios seguintes: -privilegiar o serviço público, a 

atenção ao serviço prestado, ao resultado final da organização; - criar condições para que a 

Administração intervenha oficiosamente em benefício do cidadão, promovendo diligências por 

este; - adotar formas de organização descentralizadas e flexíveis em processos de decisão 

desconcentrados; - dar prioridade às formas de organização e circulação céleres de informação, 

com amplo recurso às tecnologias da informação; - limitar os procedimentos administrativos aos 

casos em que da regulação da Administração se retirem contrapartidas de eficácia e eficiência. 

O art.2º impõe a prevalência do procedimento mais favorável ao utente, o art. 3º estabelece que 

https://dre.pt/pdf1s/1990/02/03900/06200621.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1991/04/076A00/16321635.pdf
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não são exigidas do utente prestações sem previsão legal; o art. 4º impõe a obrigatoriedade da 

resposta da Administração a uma solicitação do particular. Estabelece-se ainda que os 

Departamentos do Estado realizarão programas de recetividade ao utente (melhoria das 

instalações mais melhoria dos equipamentos), sendo necessário proceder à avaliação do impacto 

destas medidas. Impõe-se ainda a obrigação da divulgação do serviço prestado e identificação 

da instituição que o presta, de modo a o tornar acessível, o atendimento é presencial, o 

certificado ou certidão prestado deve ser multiusos, não servindo apenas para um fim, os 

documentos de acompanhamento devem ser restituídos ao particular quando este os tenha 

trazido ao procedimento, a resposta implicando entrega de documentos faz-se por via postal, 

asseguram-se os meios automáticos de pagamento. 

31. Decreto-Lei n.º 247/91 de 10/07: Aprova o estatuto das carreiras de pessoal, 

específicas das áreas funcionais de biblioteca e documentação e de arquivo (BAD) 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/1991/07/156A00/35103515.pdf  

Resumo: 

“A evolução mais recente do sector das ciências da informação provocou alterações sensíveis do 

nível do desempenho das correspondentes funções e dos requisitos e exigências necessários ao 

seu exercício. 

A crescente procura de informação que contribua para o planeamento, gestão e decisão por parte 

dos serviços, que sirvam de suporte à concretização de políticas nacionais de arquivos e de 

bibliotecas que apoiem o ensino e a investigação, veio evidenciar o papel cada vez mais 

interveniente e exigente dos profissionais deste sector de atividade. 

Simultaneamente, a crescente utilização das novas tecnologias de informação, proporcionando 

novas possibilidades de manipulação (microinformática), de transmissão (redes de 

teleinformática e fornecimento eletrónico de documentos), de criação (edição eletrónica) e de 

armazenamento (base de dados), tem contribuído também para a evolução das funções em 

causa, alterando o seu conteúdo, modificando os procedimentos de trabalho e potencializando a 

qualidade dos produtos oferecidos. 

Neste contexto, importa adaptar à realidade presente o ordenamento das carreiras de biblioteca, 

arquivo e documentação (BAD) estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 280/79, de 10 de Agosto, 

distinguindo, em lugar de uma, duas áreas funcionais: a de biblioteca e documentação e a de 

arquivo. 

As ações de análise de funções realizadas aconselharam a distinção de apenas dois níveis de 

complexidade funcional em lugar dos três hoje existentes: um primeiro nível, compreendendo 

funções técnicas com grau de responsabilidade e de autonomia correspondente ao grupo de 

pessoal técnico superior, para desempenho de cujas tarefas são necessários conhecimentos ao 

nível de curso de pós-graduação em Ciências de Informação, para além de um curso ao nível de 

licenciatura, sendo, por isso, dispensável o estágio que constitui requisito de ingresso para a 

carreira técnica superior. Um segundo nível, correspondente às funções de apoio técnico, que se 

caracterizam por serem funções de natureza executiva de aplicação técnica, com base no 

conhecimento ou adaptação de métodos e processos previamente definidos, cujo exercício faz 

apelo a conhecimentos especializados ao nível do curso técnico-profissional do sistema de 

ensino oficial, justificando a integração da respetiva carreira no nível 4 das denominadas 

«carreiras técnico-profissionais».” 

 

 

https://dre.pt/pdf1s/1991/07/156A00/35103515.pdf
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32. Portaria n.º 722/91 de 24 de Julho: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Administração Interna 

https://dre.pt/pdf1s/1991/07/168B00/36963705.pdf 

Resumo: 

“Âmbito de aplicação 

Este Regulamento é aplicável a todos os arquivos dos serviços centrais, regionais e postos de 

fronteira do Serviço de Estrangeiros e Fonteiras. 

2.º Acessibilidade aos arquivos 

O acesso aos arquivos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras só pode ser efetuado por pessoal 

devidamente autorizado pelo diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

3.º Microfilmagem de documentos 

1 – O Serviço de Estrangeiros e Fonteiras poderá recorrer à microfilmagem dos documentos, 

sob a responsabilidade do funcionário a designar pelo diretor do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, como forma de conservação da respetiva informação. 

2 - A microfilmagem de documentos é feita em duplicado no Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras. 

3 - As microformas não podem sofrer cortes ou emendas e devem conter obrigatoriamente a 

reprodução de quadros e termos de abertura, de autenticação e de encerramento, legíveis sem 

necessidade de recurso a instrumento ótico de leitura [ISO 4087-1979 (F) 9]. 

4 - No termo de autenticação é exarada a declaração de que as imagens constantes da 

microforma são reproduções totais e exatas dos documentos originais, devidamente autenticada 

pela assinatura da entidade referida no n.º 1 do artigo 3.º 

5 - As microformas em arquivo devem ser registadas em livro próprio, com termos de abertura e 

encerramento e folhas rubricadas pelos responsáveis dos centros de microfilmagem. 

6 - Igualmente deverão constar do livro de registo das microformas as emendas e alterações que 

eventualmente as mesmas contenham, conforme o preceituado no n.º 4. 

7 - No centro do arquivo de cada serviço será feito o registo dos duplicados, nos precisos termos 

dos números anteriores. 

8 - A reprodução de documentos numerados em microforma só poderá ser realizada a pedido 

dos serviços interessados e mediante requisição visada pelo responsável do serviço ou por quem 

este designar. 

9 - As cópias ou fotocópias obtidas a partir das microformas nos termos do disposto no artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, têm a força probatória dos originais, desde 

que devidamente autenticadas com o selo branco em uso nos serviços. 

4.º Seleção de documentos 

1 - Dos processos ou coleções pertencentes a séries ou sub-séries a eliminar retirar-se-á uma 

amostra de 5% com vista à sua conservação permanente”. 

 

 

https://dre.pt/pdf1s/1991/07/168B00/36963705.pdf
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33. Decreto-Lei n.º 295/91 de 16 de Agosto: Disciplina o regime de microfilmagem de 

documentos efetuada por companhias de seguros e resseguros estabelecidos em 

Portugal 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/1991/08/187A00/41444145.pdf  

Resumo: 

“Na vigência do Decreto-Lei n.º 29/72, de 24 de Janeiro, foram concedidas autorizações para a 

microfilmagem de documentos em arquivo no que concerne a empresas públicas do sector de 

seguros. 

Revogado o supracitado diploma pelo Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, torna-se 

necessário repor, por um lado, as autorizações então concedidas e, por outro, abandonar a 

dicotomia de regimes referentes a empresas públicas e empresas privadas nesta matéria. 

Encontrando-se o sector de seguros em fase de profundas alterações, por força das privatizações 

em curso, algumas das empresas públicas autorizadas a microfilmar documentos são atualmente 

sociedades anónimas, não fazendo sentido retroceder no que diz respeito à microfilmagem, 

antes permitida. 

A utilização generalizada do microfilme é figura já aceite no nosso ordenamento jurídico, 

nomeadamente no domínio fiscal e na atividade bancária. 

Considerando que o aproveitamento e utilização correta de novas técnicas de arquivo deve, em 

qualquer atividade, submeter-se, por um lado, aos imperativos legais vigentes e, por outro, 

nortear-se pelo valor histórico dos documentos sujeitos a microfilmagem, consagra-se, 

relativamente à atividade seguradora, a possibilidade de microfilmar os respetivos arquivos, em 

substituição das tradicionais formas de suporte que comportam todos os inconvenientes de 

gestão, visando deste modo desenvolver os correspondentes métodos de conservação e 

segurança, sem prejuízo da salvaguarda dos documentos de interesse histórico e cultural, que 

não poderão ser inutilizados”. 

34. Portaria n.º 835/91 de 16 de Agosto: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários e das Administrações Regionais 

de Saúde 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Saúde 

https://dre.pt/pdf1s/1991/08/187B00/41664171.pdf 

Resumo: 

“O número de documentos e de processos existentes nos arquivos dos organismos e serviços da 

área dos cuidados de saúde primários e o aumento contínuo do seu volume têm vindo a gerar 

graves problemas de espaço nas instalações que lhes estão afetas, bem como grandes 

dificuldades e perdas de tempo na consulta da documentação, quando necessária. 

Tal acumulação indiscriminada de documentos nos arquivos, cuja situação é, em algumas 

instituições de cuidados de saúde primários, considerada caótica e preocupante, resultou 

fundamentalmente da inexistência de legislação específica aplicável ao sector, regulamentando 

a conservação, a microfilmagem e a destruição da documentação arquivística. 

Impõe-se, pois, para obviar a essa insuficiência, a elaboração de um diploma legal sobre a 

matéria, que permita à Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários e às administrações 

regionais de saúde proceder ao descongestionamento dos respetivos arquivos, mediante o 

expurgo dos documentos inúteis e, simultaneamente, assegurar a preservação da documentação 

que, não sendo já indispensável à gestão das instituições, deva ser conservada perpetuamente, 

em virtude do seu valor histórico, científico, cultural ou administrativo. 

Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de 

https://dre.pt/pdf1s/1991/08/187A00/41444145.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1991/08/187B00/41664171.pdf
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Dezembro: 

Manda o Governo, pelo Ministro da Saúde e pelo Secretário de Estado da Cultura, que seja 

aprovado o Regulamento Arquivístico da Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários e 

das Administrações Regionais de Saúde, no que se refere a avaliação, seleção, transferência, 

incorporação em arquivo definitivo, microfilmagem e eliminação da sua documentação, que 

consta do anexo desta portaria e da qual faz parte integrante”. 

35. Portaria n.º 1125/91 de 30 de Outubro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Saúde 

https://dre.pt/pdf1s/1991/10/250B00/55905594.pdf 

Resumo: 

“O número de documentos e de processos existentes nos arquivos da Maternidade do Dr. 

Alfredo da Costa e o aumento constante do seu volume têm vindo a gerar graves problemas de 

espaço nas instalações que lhe estão afetas, bem como grandes dificuldades e perdas de tempo 

na consulta da documentação, quando necessária. 

Tal acumulação de documentação, clínica e administrativa, resultou fundamentalmente da 

inexistência da legislação específica aplicável à Maternidade regulamentando a conservação, a 

microfilmagem e a destruição da documentação arquivística, e só o recurso a um instrumento 

legal que lhe permita regular o ciclo de vida da documentação, utilizando tecnologias 

adequadas, poderá proporcionar um quadro de soluções satisfatório. 

Pretende-se, com a presente portaria, dotar a Maternidade do Dr. Alfredo da Costa de um 

instrumento legal que, para além de regular o ciclo de vida da respetiva documentação, por meio 

de tabelas de avaliação e seleção, possa enquadrar a criação de sistemas ou programas que, de 

forma articulada e contínua, permitam aos serviços a gestão eficaz e rentável dos seus 

documentos no tocante à respetiva avaliação, seleção, microfilmagem, eliminação e remessa 

para arquivo intermédio e definitivo. 

Nesta perspetiva, é ainda de salientar o papel fundamental do Instituto Português de Arquivos, 

resultante do disposto no Decreto-Lei n.º 152/88, de 29 de Abril, como entidade cuja 

intervenção é obrigatória em matéria de política arquivística nacional. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de 

Dezembro: 

Manda o Governo, pelo Ministro da Saúde e pelo Secretário de Estado da Cultura, que seja 

aprovado o Regulamento Arquivístico da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa, no que se refere 

a avaliação, seleção, transferência, incorporação em arquivo definitivo, microfilmagem e 

eliminação da sua documentação, que consta do anexo a esta portaria e da qual faz parte 

integrante”. 

36. Decreto n.º 24/92 de 25/02: Estabelece o regime dos contratos de fornecimento, 

compra e venda de coisas móveis, aluguer, aquisição e locação de bens e serviços 

de informática, celebrados por pessoas coletivas públicas 

Ministério das Finanças 

Transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas n.º 77/62/CEE e 80/767/CEE 

https://dre.pt/pdf1s/1992/02/047A00/10661083.pdf  

Resumo: 

Desde 1985 (DL 227/85 de 4/7) que as aquisições de bens e serviços pelos organismos do 

Estado obedecem ao regime dos contratos de empreitadas de obras públicas. O aprofundamento 

https://dre.pt/pdf1s/1991/10/250B00/55905594.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1977&id=377L0062
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1980&id=380L0767
https://dre.pt/pdf1s/1992/02/047A00/10661083.pdf
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da adesão às CE torna mais premente a adaptação da regulamentação, uma vez que é necessário 

respeitar o GATT e as regras de concorrência europeias. É agora introduzida a figura do ajuste 

direto como forma mais eficiente de obter vantagem económica. Entretanto, os contratos devem 

ser recenseados para efeitos estatísticos para cumprir as obrigações europeias e avaliar e 

aperfeiçoar o regime ora instituído. Afirma-se a garantia do acesso dos interessados à 

documentação que fundamenta uma decisão e reformulam-se regras para a aquisição ou locação 

de serviços de informática, uma vez que a realidade tecnológica tornou menos atuais certas 

disposições do DL 384/77 de 12/09.  

37. Decreto-Lei n.º 106-G/92 de 1 de Junho: Aprova a Lei Orgânica dos Arquivos 

Nacionais/Torre do Tombo 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1992/06/126A01/00390045.pdf 

Resumo: 

“O Arquivo Nacional da Torre do Tombo guarda documentação que remonta ao século IX e 

que, a partir do século XV, cobre vastas áreas do Globo. Este Arquivo é, assim, não só o 

depositário de um tesouro nacional, mas também património cultural da humanidade. 

Ao longo dos seus cerca de seis séculos de existência - data de 1378 a primeira referência 

conhecida à «Torre do Castelo de Lisboa» - teve várias designações e foi objeto de vários 

regulamentos. Porém, a grande reforma destinada a dotar o Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo de uma estrutura correspondente a um moderno arquivo nacional foi a 

operada pelo Decreto-Lei n.º 424/85, de 22 de Outubro, diploma que pela primeira vez lhe 

conferiu a dignidade que lhe devia ser inerente, autonomizando-o. 

Traço comum às várias reformas foi a circunstância de sempre se encontrarem limitadas pela 

falta de espaço das instalações da instituição, ao tempo sediada no Palácio de São Bento. 

Esta contingência já se não verifica, instalado como se encontra o Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo num moderno edifício, do tipo dos «edifícios inteligentes», construído 

especialmente para si na Cidade Universitária de Lisboa, local adequado para realçar as funções 

de serviço de investigação que, predominantemente, lhe devem caber. 

Sente-se, por isso, a necessidade de aprovar uma nova orgânica, que continue a reforma que o 

Decreto-Lei n.º 424/85, de 22 de Outubro, iniciou e confira à instituição pessoal e estruturas de 

apoio que possam responder às exigências de um arquivo que, como se disse, contém não só o 

acervo de documentação da história pátria, mas também o de outras nações que Portugal ajudou 

a dar ao mundo e àquelas com as quais esteve, de qualquer modo, relacionado. 

A tudo isto acresce que, para a implantação de uma rede nacional de arquivos, é mais racional 

que no mesmo serviço esteja centralizada a gestão dos diversos arquivos distritais nacionais; 

não era adequado, para o efeito, que ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo competisse a 

gestão do Arquivo Distrital de Lisboa e a um outro serviço a gestão dos 

demais arquivos distritais. Nestes termos, não obstante os relevantes serviços que o Instituto 

Português de Arquivos prestou para a arquivística, a nível nacional e internacional, no seu curto 

espaço de existência, a racionalização de meios humanos, financeiros e da própria gestão dos 

serviços dependentes aconselha a fusão das suas competências no Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo”. 

 

 

 

https://dre.pt/pdf1s/1992/06/126A01/00390045.pdf


Anexos 

143 

38. Portaria n.º 485/92 de 11 de Junho: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Comissão Nacional de Eleições 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1992/06/134B00/28012803.pdf 

Resumo: 

“Atenta a legislação aplicável, designadamente as Leis n.º 71/78, de 27 de Dezembro, e 59/90, 

de 21 de Novembro, a Comissão Nacional de Eleições, ouvido o Instituto Português de 

Arquivos, propôs ao Governo as medidas indispensáveis à conservação arquivística dos 

documentos produzidos e recebidos, tendo em vista a fixação das normas relativas à pré-

arquivagem, em conformidade com o preceituado no Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de 

Dezembro”. 

39. Decreto-Lei n.º 121/92, de 02/07: Estabelece os princípios de gestão de documentos 

relativos a recursos humanos, recursos financeiros e recursos patrimoniais dos 

serviços da administração direta e indireta do Estado 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1992/07/150A00/31463147.pdf  

Resumo: 

O DL 121/92 de 2/07 insere-se na revisão do regime jurídico dos arquivos iniciado pelo DL 

447/88 de 10/12. 

O proceder à identificação sistemática da documentação produzida pela Administração direta e 

indireta do Estado na gestão dos seus recursos humanos, financeiros e patrimoniais insere-se no 

processo de normalização de séries documentais e do destino final que a cada uma delas é 

atribuído. 

Passa a dever ser feita uma tabela geral de avaliação, seleção e eliminação de documentos, a 

qual é aprovada por portaria do PM. 

A tabela geral visa assegurar a conservação e remessa para o arquivo definitivo da 

documentação considerada de conservação permanente e promover a eliminação da restante, 

findos os prazos de conservação administrativa. 

Visa ainda complementar ou orientar a elaboração das tabelas de acordo com o n.º 1 do art.º 1º 

do DL 447/88 de 10/12. E apoiar as tarefas tendentes à classificação de documentos. 

Existem prazos de conservação administrativa a fixar pelo PM, observando-se entretanto a 

fixação dos prazos segundo o DL 447/88. Nos termos do art.º 3º, findos os prazos 

administrativos, a documentação que seja destituída de valor (secundário) deve ser eliminada, 

obedecendo-se a critérios de confidencialidade e racionalidade. A eliminação de documentos é 

acompanhada de um auto de eliminação de documentos, do qual deve constar uma relação das 

unidades arquivísticas objeto de destruição ou alienação, identificadas quanto á sua 

proveniência, o que constitui prova de abate patrimonial. É vedada a eliminação de documentos 

de arquivo que não estejam devidamente previstos na tabela de avaliação, seleção e eliminação 

sem o parecer favorável do organismo incumbido de promover a coordenação da política 

arquivística nacional. 

Findos os prazos administrativos de conservação, a documentação é remetida para arquivo 

definitivo. Nesta entrega, faz-se um auto de entrega que faz prova jurídica e uma guia de 

remessa destinada à identificação e controlo da documentação remetida, obrigatoriamente 

rubricada e autenticada pelas partes envolvidas no processo. 

Pode haver lugar a uma substituição de suporte (digitalização?) que se rege por critérios de 

segurança, autenticação e legalidade. A substituição de suporte da documentação de 

conservação permanente apenas será possível mediante autorização expressa do organismo 

https://dre.pt/pdf1s/1992/06/134B00/28012803.pdf
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coordenador da política arquivística, a quem competirá a definição dos seus pressupostos 

técnicos. 

O organismo a quem compete a coordenação da política arquivística nacional deve 

superintender e fiscalizar a aplicação da tabela geral do n.º 1 do art.º 1º, promover a sua 

atualização, a sua articulação com as tabelas específicas e normalizar os critérios e os 

instrumentos de eliminação, substituição de suporte e remessa para arquivo definitivo. 

40. Resolução n.º 1/93, de 21/01: Instruções e requisitos a observar na organização e 

documentação das contas pelos organismos autónomos e fundos públicos e demais 

serviços com contabilidade patrimonial 

Tribunal de Contas  

https://dre.pt/pdf1s/1993/01/017B00/02150231.pdf  

Resumo: 

Considera-se contabilidade regularmente organizada, a contabilidade digráfica, elaborada em 

obediência aos requisitos previstos no Código Comercial e que tenha, ainda, em conta a 

normalização contabilística oficialmente estabelecida e, designadamente, a instituída para o 

respetivo setor de atividade. 

41. Decreto-Lei n.º 16/93, de 23/01: Estabelece o regime geral dos arquivos e do 

património arquivístico 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/1993/01/019A00/02640270.pdf  

Resumo: 

A definição da política arquivística nacional passa pela aprovação de um diploma que constitua 

a sua base legal. O diploma rege os arquivos e o património arquivístico, ficando excluídos os 

arquivos áudio visuais. 

O Título I contém definições e atribuições do Estado, o TitII a definição de arquivos e 

património arquivístico protegido, definindo-se 3 fases de passagem de um arquivo. O arquivo 

corrente em que permanecem os documentos necessários à atividade do organismo que os 

produziu ou recebeu; o arquivo intermédio, em que os documentos já não são de uso corrente 

mas podem ser utilizados ocasionalmente; e o arquivo definitivo ou histórico em que os docs 

são guardados para fins probatórios, de informação ou de investigação.  

Definem-se fundo ou núcleo, coleção e documentos de arquivo. 

O TitIII estabelece a Gestão Nacional dos Arquivos, que comete à Torre do Tombo. Os arquivos 

são nacional, regional e municipal e público ou privado. 

O CapítuloII do TitIII ocupa-se da gestão dos documentos. Segundo o artigo 13ª, “ entende-se 

por gestão de documentos o conjunto de operações e procedimentos técnicos que visam a 

racionalização e a eficácia na criação, organização, utilização, conservação, avaliação, seleção e 

eliminação de documentos, nas fases de arquivo corrente e intermédio, e na remessa para 

arquivo definitivo”. O art. 14º prevê a implementação de sistemas de gestão de documentos, a 

cargo dos serviços de origem.  

No capítulo III deste mesmo TitIII é definida a transparência e a publicidade da documentação, 

exceto quanto àquela que contenha dados pessoais de caráter judicial, policial ou clínico, bem 

como toda a documentação que contenha dados pessoais não públicos ou de qualquer índole que 

possa afetar a segurança das pessoas, a sua honra ou  a intimidade da sua vida privada e familiar 

e a sua imagem. 

Os proprietários ou possuidores de fundos ou coleções ou documentos suscetíveis de integrar o 

https://dre.pt/pdf1s/1993/01/017B00/02150231.pdf
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património arquivístico protegido devem os manifestar junto do órgão de gestão. 

Segue o regime jurídico. Aqui se regem os processos de classificação dos bens de importante 

valor probatório ou informativo, a alienação do acervo, ou de um bem do acervo, e o respetivo 

direito de preferência em benefício do Estado, e a permuta. 

Ainda se regem a exportação e a importação com dependência de autorização do membro do 

Governo responsável pelo setor onde o bem se integra. 

O TitV rege as penalizações. 

No final, o DL não contém norma revogatória. 

42. Lei n.º 65/93 de 26 de Agosto: Regula o acesso aos documentos da Administração 

https://dre.pt/pdf1s/1993/08/200A00/45244527.pdf 

Resumo: 

“A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.º, alínea d), 168.º, n.º 1, alíneas 

b), d) e v), e 169.º, n.º 3, da Constituição, o seguinte: 

CAPÍTULO I - Disposições gerais 

Artigo 1.º - Administração aberta 

O acesso dos cidadãos aos documentos administrativos é assegurado 

pela Administração Pública de acordo com os princípios da publicidade, da transparência, da 

igualdade, da justiça e da imparcialidade. 

Artigo 2.º - Objeto 

1 - A presente lei regula o acesso a documentos relativos a atividades desenvolvidas pelas 

entidades referidas no artigo 3.º 

2 - O regime de exercício do direito dos cidadãos a serem informados pela Administração sobre 

o andamento dos processos em que sejam diretamente interessados, e a conhecer as resoluções 

definitivas que sobre leis forem tomadas, consta de legislação própria. 

Artigo 3.º - Âmbito 

Os documentos a que se reporta o artigo anterior são os que têm origem ou são detidos por 

órgãos do Estado e das Regiões Autónomas que exerçam funções administrativas, órgãos dos 

institutos públicos e das associações públicas e órgãos das autarquias locais, suas associações e 

federações e outras entidades no exercício de poderes de autoridade, nos termos da lei. 

Artigo 4.º - Documentos administrativos 

1 - Para efeito do disposto no presente diploma, são considerados: 

a) Documentos administrativos: quaisquer suportes de informação gráficos, sonoros, visuais, 

informáticos ou registos de outra natureza, elaborados ou detidos pela Administração Pública, 

designadamente processos, relatórios, estudos, pareceres, atas, autos, circulares, ofícios-

circulares, ordens de serviço, despachos normativos internos, instruções e orientações de 

interpretação legal ou de enquadramento da atividade ou outros elementos de informação; 

b) Documentos nominativos: quaisquer suportes de informação que contenham dados pessoais; 

c) Dados pessoais: informações sobre pessoa singular, identificada ou identificável, que 

contenham apreciações, juízos de valor ou que sejam abrangidas pela reserva da intimidade da 

vida privada. 

2 - Não se consideram documentos administrativos, para efeitos do presente diploma: 

a) As notas pessoais, esboços, apontamentos e outros registos de natureza semelhante; 

b) Os documentos cuja elaboração não releve da atividade administrativa, designadamente 
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referentes à reunião do Conselho de Ministros e de secretários de Estado, bem como à sua 

preparação. 

(…)” 

43. Portaria n.º 102/94 de 10 de Fevereiro: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Hospital Distrital de Viana do Castelo 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Saúde 

https://dre.pt/pdf1s/1994/02/034B00/06460651.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Avaliação e classificação 

1 - A tabela de seleção que constitui o anexo I aplica-se à documentação produzida pelos 

serviços do Hospital Distrital de Viana do Castelo no exercício das suas atividades de gestão, 

tanto dos recursos internos como das suas funções específicas. 

2 - São da responsabilidade dos serviços do Hospital os prazos mínimos fixados para a retenção 

dos documentos correntes e intermédios junto da entidade produtora. 

3 - A decisão de conservação permanente dos documentos com reconhecido valor informativo e 

ou probatório é da competência dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (AN/TT). 

4 - Na tabela referida nos números anteriores, as séries documentais são classificadas por áreas 

temático-funcionais, estruturando no seu conjunto um plano de classificação aplicável na 

organização do arquivo corrente. 

Artigo 2.º Seleção. Remessa da documentação dos arquivos dos serviços para arquivo definitivo 

1 - Cumpridos os prazos mínimos de retenção, contados a partir da data da produção do 

documento, o responsável pelo serviço produtor dos documentos em causa deverá remeter para 

arquivo definitivo os que, segundo as disposições consignadas na tabela, sejam de conservação 

permanente. 

2 - A documentação transferida deve ser acompanhada de uma guia de remessa em triplicado, 

conforme modelo constante do anexo II. 

3 - O original será arquivado no arquivo definitivo, passando a constituir prova das remessas 

dos serviços de origem. 

4 - O duplicado da guia de remessa será devolvido aos serviços de origem, após ter sido 

conferido e completado com as referências topográficas do arquivo definitivo e mais informação 

que se repute pertinente na aplicação da tabela. 

5 - O triplicado será utilizado provisoriamente no arquivo definitivo como instrumento de 

descrição documental, só podendo ser eliminado após a elaboração do competente inventário. 

6 - A documentação transferida deve ser acompanhada, sempre que possível, dos respetivos 

registos, índices, ficheiros e outros elementos de referência. 

Artigo 3.º Eliminação 

1 - Findos os prazos de retenção, o responsável pelo serviço produtor dos documentos em causa 

proporá à administração a eliminação daqueles, assinalados na coluna com um «-», para os 

quais não foi determinada a conservação permanente”. 
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44. Portaria n.º 217/94 de 13 de Abril: Aprova o Regulamento Arquivístico dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de 

Almada  

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério do Planeamento e da Administração do 

Território 

https://dre.pt/pdf1s/1994/04/086B00/17061723.pdf 

Resumo: 

“O número de documentos existentes nos arquivos 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Almada e o 

aumento do seu volume têm vindo a gerar graves problemas de espaço nas instalações que lhe 

estão afetas, bem como grandes dificuldades e perdas de tempo na consulta da documentação, 

quando necessária. 

Tal acumulação de documentação resulta fundamentalmente da inexistência de legislação 

específica aplicável a estes Serviços, regulamentando a conservação, a microfilmagem e a 

destruição da documentação arquivística, e só o recurso a um instrumento legal que permita 

regular o ciclo de vida da documentação, utilizando tecnologias adequadas, poderá proporcionar 

um quadro de soluções satisfatório. 

Pretende-se com a presente portaria dotar os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Almada de um instrumento legal que, para além de 

regular o ciclo de vida da respetiva documentação, por meio de tabelas de avaliação e seleção, 

possa enquadrar a criação de sistemas ou programas que, de forma articulada e contínua, 

permitam aos Serviços a gestão eficaz e rentável dos seus documentos no tocante à respetiva 

avaliação, seleção, microfilmagem, eliminação e remessa para arquivo intermédio e definitivo”. 

45. Lei n.º 14/94 de 11 de Maio: Altera, por ratificação, o Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 

de Janeiro 

https://dre.pt/pdf1s/1994/05/109A00/24322432.pdf 

Resumo: 

“Património arquivístico protegido 

Os documentos dos arquivos públicos e os restantes arquivos e documentos classificados ou em 

vias de classificação, qualquer que seja a sua natureza, proveniência e titularidade, constituem 

o património arquivístico protegido. 

Art. 3.º É aditado ao Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro, o seguinte artigo: 

Artigo 46.º-A - Aprova o Regulamento Arquivístico dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Almada  

Arquivos de suporte especial e outros 

Constarão de diplomas próprios os regimes de proteção de património arquivístico, fotográfico, 

fílmico e videográfico, fonográfico, informático e outros”. 

46. Portaria n.º 681/94 de 22/07: Aprova o regulamento arquivístico do Hospital de 

Egas Moniz no que se refere à avaliação, seleção, transferência, incorporação em 

arquivo definitivo, microfilmagem e eliminação de documentação 

https://dre.pt/pdf1s/1994/07/168B00/40564057.pdf  

Resumo: 

Falta de espaço e ausência de legislação são os fundamentos de adoção da Portaria.  

O património arquivístico não deve ser destruído, devendo poder ser utilizado como instrumento 
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privilegiado na investigação científica e na administração hospitalar.  

Há lugar a um processo de avaliação para determinar o valor dos documentos, para a fixação 

dos prazos de retenção administrativa e a fixação do seu destino final findo este prazo. 

Existe a possibilidade de microfilmar em 2 exemplares, de modo fidedigno e seguro. Há um 

termo de abertura e uma autenticação por funcionário sob selo branco. 

As cópias obtidas por microforma têm o valor probatório do original. 

47. Decreto Regulamentar n.º 16/95 de 29 de Maio: Aprova o regulamento arquivístico 

dos documentos relativos à transfusão de sangue 

https://dre.pt/pdf1s/1995/05/124B00/33743375.pdf 

Resumo: 

“A evolução técnica e científica no campo da medicina levou a um maior e mais específico 

recurso à transfusão de sangue e seus componentes, de tal modo que a transfusão é hoje 

considerada como uma pedra angular da terapêutica moderna, contribuindo para uma 

diminuição da mortalidade e para o prolongamento da vida. 

Apesar dos avanços terapêuticos, o sangue, dada a sua origem biológica, é por vezes um veículo 

de transmissão de doenças, embora se tenha verificado um significativo progresso na 

minimização dos riscos. 

As inúmeras atividades que ocorrem desde o momento em que uma pessoa se oferece para 

dar sangue ou plasma e a administração daquele produto ou de um seu componente ao doente 

constituem a cadeia da transfusão de sangue. 

Esta cadeia tem por primeiro elo o dador, passa pela análise da dádiva, conclui-se pela 

administração correta do produto sanguíneo ao recetor. 

Face à experiência entretanto desenvolvida na área da transfusão de sangue, considera-se 

conveniente aprovar um regulamento de arquivo da documentação relativa a esta área, de modo 

que seja possível reconstituir o trajeto de qualquer unidade de sangue do dador ao recetor, e 

vice-versa, garantindo assim, de forma acrescida, a segurança e a qualidade transfusional”. 

48. Portaria n.º 707/95 de 4 de Julho: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério da Saúde 

https://dre.pt/pdf1s/1995/07/152B00/42654270.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 292/93, de 24 de Agosto, que aprovou a Lei Orgânica da Secretaria Geral 

do Ministério da Saúde, introduziu alterações na estrutura deste serviço central de apoio aos 

gabinetes dos membros do Governo e de coordenação e apoio técnico-administrativo aos 

serviços centrais e serviços personalizados de âmbito central do Ministério. 

Como corolário da atividade desenvolvida pela Secretaria Geral, tem-se assistido a um 

crescimento contínuo e indiscriminado da documentação de arquivo, gerador de desnecessários 

custos e ineficiências, que se impõe eliminar. 

Assim, torna-se necessário criar condições objetivas para que seja avaliado, selecionado, 

preservado e valorizado o património arquivístico da Secretaria Geral, em consonância com 

uma gestão mais eficiente. 

Essas condições passam também pela criação de um instrumento legal que, conferindo ao 

arquivo a importância inerente a centro de informação dinâmico, regule o ciclo de vida da 

documentação, controlando o seu crescimento através da avaliação, seleção e conservação, bem 

como a eliminação de toda a documentação arquivada sem qualquer interesse histórico ou 

administrativo. 
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Considera-se ainda a necessidade de definir os prazos de conservação administrativa de toda a 

documentação de arquivo, tendo em vista a sua utilização pelos serviços da Secretaria Geral. 

Nestes termos, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 

2 de Julho, e da alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro: 

Manda o Governo, pelo Ministro da Saúde e pelo Subsecretário de Estado da Cultura, que seja 

aprovado o Regulamento Arquivístico da Secretaria Geral do Ministério da Saúde, no que se 

refere a avaliação, seleção e eliminação da sua documentação, que consta em anexo à presente 

portaria e da qual faz parte integrante”. 

49. Portaria n.º 454/96 de 9 de Setembro: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística do Serviço Nacional de Bombeiros  

Ministérios da Administração Interna e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1996/09/209B00/30683075.pdf 

Resumo: 

“A seleção tem por fim separar os documentos de arquivo a conservar permanentemente dos 

que deverão ser eliminados. 

2 - A seleção dos conjuntos documentais a conservar permanentemente em arquivo definitivo 

deve ser efetuada de acordo com as orientações estabelecidas na tabela de seleção anexa. 

3 - Os documentos aos quais for reconhecido valor de conservação permanente devem ser 

conservados em arquivo no suporte original. 

IV Tabela de seleção de documentos 

1 - A tabela de seleção de documentos anexa a este Regulamento consigna e sintetiza as 

disposições relativas à avaliação documental referida no n.º II. 

2 - A tabela a que se refere o número anterior será submetida a revisões periódicas, de modo a 

adequá-la às alterações da produção documental. 

3 - Para efeitos do disposto no n.º II, deve o SNB obter o parecer favorável dos Arquivos 

Nacionais/Torre do Tombo, adiante abreviadamente designados por AN/TT, enquanto 

organismo coordenador da política arquivística nacional, mediante proposta devidamente 

fundamentada. 

V Remessa de documentos para arquivo definitivo 

1 - A documentação considerada de conservação permanente de acordo com a tabela de seleção 

anexa deve ser remetida para arquivo definitivo, findos os prazos de conservação administrativa. 

2 - As remessas referidas no número anterior deverão ser feitas de forma a não porem em causa 

a integridade dos conjuntos documentais. 

3 - As remessas de conjuntos documentais complementares deverão ser sempre realizadas 

conjuntamente, pelo que apenas se poderão efetuar quando cumprido o maior prazo 

de conservação administrativa a que se reportarem. 

VI Formalidades das remessas 

1 - As remessas referidas no n.º V devem obedecer às seguintes formalidades: 

a) Ser acompanhadas por um auto de entrega, que delas fará prova; 

b) Ter em anexo ao auto de entrega uma guia de remessa destinada à identificação e controlo da 

documentação remetida, obrigatoriamente rubricada e autenticada pelas partes envolvidas no 

processo. 

2 - Os formulários referidos nas alíneas anteriores serão normalizados de acordo com diretrizes 

https://dre.pt/pdf1s/1996/09/209B00/30683075.pdf


Anexos 

150 

definidas pelos AN/TT. 

VII Eliminação de documentos 

1 - Compete ao SNB a destruição física dos documentos que não foram objeto 

de conservação permanente, após o cumprimento dos respetivos prazos 

de conservação administrativa fixados na tabela de seleção. 

2 - A eliminação da documentação referida no número anterior deve processar-se de acordo com 

critérios rigorosos, de forma a ser garantida a confidencialidade da informação. 

3 - É vedada a eliminação de documentos de arquivo que não estejam previstos na tabela de 

seleção”. 

50. Decreto-Lei n.º 221/96 de 23 de Novembro: Autoriza as empresas de seguros e ou 

resseguros e as sociedades gestoras de fundos de pensões estabelecidas em Portugal 

a utilizar a microfilmagem e o disco ótico não regravável para os documentos que, 

nos termos da lei, acordo, tratado ou convenção e segundo os prazos fixados, 

devam manter-se em arquivo 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/1996/11/272A00/42324233.pdf 

Resumo: 

“A necessidade de efetuar a transferência de informação existente no arquivo geral em suporte 

tradicional - papel - para outro suporte tem-se feito sentir com cada vez maior intensidade. 

Esta realidade conduziu à publicação do Decreto-Lei n.º 295/91, de 16 de Agosto. Aquele 

decreto-lei veio autorizar as empresas de seguros e ou resseguros estabelecidas em Portugal a 

proceder à microfilmagem dos seus documentos. 

Tal como na atividade seguradora, em vários outros domínios da atividade económica se assiste 

hoje à utilização generalizada do microfilme com o objetivo de permitir um melhor 

armazenamento, conservação, recuperação e reprodução de documentação. 

Hoje em dia, para além desta técnica, outras têm vindo a ser utilizadas para o mesmo fim - como 

é o caso do disco ótico, o qual contempla a forma do cd-rom - com um reconhecido grau de 

qualidade e segurança. 

Considerando que a tecnologia de disco ótico propicia uma maior facilidade de acesso aos 

documentos e uma maior concentração de informação, com imediata visualização das imagens 

obtidas, oferecendo garantias de inalterabilidade das mesmas; 

Considerando ainda as vantagens resultantes da integração do sistema de disco óptico nos 

sistemas de informação já existentes, que permitem uma maior flexibilidade na visualização, 

transmissão e duplicação dos suportes e reprodução de documentos; 

Considerando, finalmente, que também as sociedades gestoras de fundos de pensões, bem como 

o Instituto de Seguros de Portugal, devem poder beneficiar das vantagens inerentes às novas 

técnicas de arquivo acima referidas: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

1 - As empresas de seguros e ou resseguros e as sociedades gestoras de fundos de pensões 

estabelecidas em Portugal, bem como o Instituto de Seguros de Portugal, ficam autorizados 

a utilizar a microfilmagem e o disco ótico para todos os documentos que, nos termos da lei, 

acordo, tratado ou convenção e segundo os prazos fixados, devam manter-se em arquivo. 

2 - O arquivo de documentos não contemplados no número anterior deve manter-se pelo prazo 

que vier a ser estabelecido internamente por cada uma das entidades referidas no número 
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anterior, sem prejuízo do disposto na lei. 

3 - Os arquivos efetuados nos termos dos números anteriores substituem, para todos os efeitos, 

os documentos originais, que poderão ser inutilizados, sem prejuízo do disposto no artigo 2.º 

4 - A inutilização de documentos será feita de modo a impossibilitar a sua reconstituição, sem 

prejuízo do aproveitamento industrial do papel. 

5 - Fica também autorizada a utilização do microfilme e do disco ótico para a conservação da 

informação que seja objeto de tratamento automático de dados”. 

51. Decreto-Lei n.º 60/97 de 20 de Março: Aprova a orgânica do Instituto dos 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, do Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1997/03/067A00/12761283.pdf 

Resumo: 

“A criação do Instituto Português de Arquivos, determinada pelo Decreto-Lei n.º 152/88, de 29 

de Abril, representou um importante passo no sentido de se definir e executar uma política 

arquivística nacional, até ali inexistente. Foi possível, nessa altura, lançar as bases da rede 

nacional de arquivos, definir normas de descrição arquivística, orientar a avaliação e 

preservação de documentos e iniciar uma colaboração com a Administração Pública tendente a 

racionalizar a gestão de documentos. 

Razões de ordem circunstancial não permitiram colocar o Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo sob a dependência do Instituto Português de Arquivos, o que desde logo se 

considerou uma anomalia, uma vez que deixava fora da rede e da política arquivística nacional o 

mais importante de todos os arquivos portugueses. De facto a sua importância é bem conhecida, 

tanto pela extraordinária riqueza do seu acervo documental como por exercer há séculos as 

funções de depósito arquivístico da administração central do Estado Português. Ultrapassadas 

aquelas circunstâncias, foi possível, em 1992, reunir os dois organismos num só, e assim 

assegurar a unidade da política arquivística nacional, decisão que teve cobertura legal com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 106-G/92, de 1 de Junho. 

A Lei Orgânica do Ministério da Cultura, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 42/96, de 7 de Maio, 

substitui os Arquivos Nacionais/Torre do Tombo pelo Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre 

do Tombo (IAN/TT). Impondo-se a redação da sua lei orgânica, aproveitou-se a ocasião para 

racionalizar o seu funcionamento e sobretudo para criar novos serviços, entre os quais se 

destaca a Divisão de Arquivos Intermédios, especialmente destinada a coordenar a política de 

avaliação e seleção de documentos, particularmente os da Administração Pública, sector que o 

antigo organismo, consagrando-se quase exclusivamente aos arquivos históricos, tinha, na 

prática, abandonado. 

Com efeito, este sector necessita de uma atenção particularmente empenhada, visto que sem ela 

se corre o risco de entrar numa situação de rutura devido à excessiva produção documental das 

administrações modernas e à necessidade de eliminar os pesos mortos que ela cria 

constantemente, garantindo ao mesmo tempo a preservação de documentos de conservação 

permanente. 

Prestou-se também uma atenção especial à área da informática e da transferência de suportes, 

que se têm tornado recursos técnicos cada vez mais indispensáveis à gestão da informação 

contida nos documentos dos arquivos públicos. 

Finalmente, foi decidido extinguir os serviços de biblioteca dos Arquivos de Bragança, Vila 

Real e Leiria, que representavam, ou virão em breve a representar, uma reduplicação das 

bibliotecas de leitura pública já criadas, ou a criar, nas mesmas cidades. As condições especiais 

em que se encontra a Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora aconselham também a sua 

separação em dois serviços distintos, ficando a Biblioteca sob a dependência do IAN/TT 

transitoriamente até à sua passagem para a dependência do organismo que tutela as bibliotecas”. 
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52. Lei n.º 105/97 de 13 de Setembro: Garante o direito à igualdade de tratamento no 

trabalho e no emprego 

https://dre.pt/pdf1s/1997/09/212A00/49214922.pdf 

Resumo: 

“Artigo 6.º Registos 

Todas as entidades públicas e privadas deverão manter durante cinco anos registos 

de todos os recrutamentos feitos, donde constem, por sexos, nomeadamente os seguintes 

elementos: 

a) Convites endereçados para preenchimento de lugares; 

b) Anúncios publicados de ofertas de emprego; 

c) Número de candidaturas apresentadas para apreciação curricular; 

d) Número de candidatos presentes nas entrevistas de pré-seleção; 

e) Número de candidatos aguardando ingresso; 

f) Resultados dos testes ou provas de admissão ou seleção; 

g) Balanços sociais, quando obrigatórios nos termos da Lei n.º 141/85, de 14 de Novembro, 

relativos a dados que permitam analisar a existência de eventual discriminação de um dos sexos 

no trabalho e no emprego”. 

53. Portaria n.º 360/98 de 26 de Junho: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Direcção-Geral de Viação 

Ministérios da Administração Interna e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1998/06/145B00/28562860.pdf 

Resumo: 

“A Direcção-Geral de Viação acumulou, ao longo da sua existência, grande acervo documental, 

que justifica a criação de um sistema de conservação e gestão do património arquivístico que 

permita, por um lado, proceder ao descongestionamento dos arquivos, mediante eliminação de 

documentos sem valor arquivístico e, por outro, assegurar a preservação da documentação que, 

não sendo indispensável à sua gestão, deva ser conservada perpetuamente, em virtude do seu 

valor histórico, científico, cultural ou administrativo. 

Por outro lado, o crescente aumento de processos de contra-ordenação determina que, com 

urgência, se adotem critérios específicos para o seu tratamento arquivístico, conservando-os 

apenas durante a sua vida útil e determinando a sua eliminação logo que decorrido esse prazo”. 

54. Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro: Lei da Proteção de Dados Pessoais 

Transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

https://dre.pt/pdf1s/1998/10/247A00/55365546.pdf 

Resumo: 

“A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º, das alíneas b) e c) 

do n.º 1 do artigo 165.º e do n.º 3 do artigo 166.º da Constituição, para valer como lei geral da 

República, o seguinte: 

CAPÍTULO I Disposições gerais 

Artigo 1.º Objeto 

https://dre.pt/pdf1s/1997/09/212A00/49214922.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1998/06/145B00/28562860.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1995&id=395L0046
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A presente lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

Artigo 2.º Princípio geral 

O tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma transparente e no estrito respeito 

pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais. 

Artigo 3.º Definições 

Para efeitos da presente lei, entende-se por: 

a) «Dados pessoais»: qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do 

respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável («titular dos dados»); é considerada identificável a pessoa que possa ser 

identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de 

identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural ou social; 

b) «Tratamento de dados pessoais» («tratamento»): qualquer operação ou conjunto de operações 

sobre dados pessoais, efetuadas com ou sem meios automatizados, tais como a recolha, o 

registo, a organização, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a 

utilização, a comunicação por transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma de 

colocação à disposição, com comparação ou interconexão, bem como o bloqueio, apagamento 

ou destruição; 

c) «Ficheiro de dados pessoais» («ficheiro»): qualquer conjunto estruturado de dados pessoais, 

acessível segundo critérios determinados, quer seja centralizado, descentralizado ou repartido de 

modo funcional ou geográfico; 

d) «Responsável pelo tratamento»: a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço 

ou qualquer outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outrem, determine as 

finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios 

do tratamento sejam determinados por disposições legislativas ou regulamentares, o responsável 

pelo tratamento deve ser indicado na lei de organização e funcionamento ou no estatuto da 

entidade legal ou estatutariamente competente para tratar os dados pessoais em causa; 

e) «Subcontratante»: a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou qualquer 

outro organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento; 

f) «Terceiro»: a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou qualquer outro 

organismo que, não sendo o titular dos dados, o responsável pelo tratamento, o subcontratante 

ou outra pessoa sob autoridade direta do responsável pelo tratamento ou do subcontratante, 

esteja habilitado a tratar os dados; 

g) «Destinatário»: a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou qualquer 

outro organismo a quem sejam comunicados dados pessoais, independentemente de se tratar ou 

não de um terceiro, sem prejuízo de não serem consideradas destinatários as autoridades a quem 

sejam comunicados dados no âmbito de uma disposição legal; 

h) «Consentimento do titular dos dados»: qualquer manifestação de vontade, livre, específica e 

informada, nos termos da qual o titular aceita que os seus dados pessoais sejam objeto 

de tratamento; 

i) «Interconexão de dados»: forma de tratamento que consiste na possibilidade de 

relacionamento dos dados de um ficheiro com os dados de um ficheiro ou ficheiros mantidos 

por outro ou outros responsáveis, ou mantidos pelo mesmo responsável com outra finalidade. 

Artigo 4.º Âmbito de aplicação 

1 - A presente lei aplica-se ao tratamento de dados pessoais por meios, total ou parcialmente 

automatizados, bem como ao tratamento por meios não automatizados de dados pessoais 
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contidos em ficheiros manuais ou a estes destinados. 

2 - A presente lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais efetuado por pessoa singular no 

exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas. 

3 - A presente lei aplica-se ao tratamento de dados pessoais efetuado: 

a) No âmbito das atividades de estabelecimento do responsável do tratamento situado em 

território português; 

b) Fora do território nacional, em local onde a legislação portuguesa seja aplicável por força do 

direito internacional; 

c) Por responsável que, não estando estabelecido no território da União Europeia, recorra, 

para tratamento de dados pessoais, a meios, automatizados ou não, situados no território 

português, salvo se esses meios só forem utilizados para trânsito através do território da União 

Europeia. 

4 - A presente lei aplica-se à videovigilância e outras formas de captação, tratamento e difusão 

de sons e imagens que permitam identificar pessoas sempre que o responsável 

pelo tratamento esteja domiciliado ou sediado em Portugal ou utilize um fornecedor de acesso a 

redes informáticas e telemáticas estabelecido em território português. 

5 - No caso referido na alínea c) do n.º 3, o responsável pelo tratamento deve designar, mediante 

comunicação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), um representante 

estabelecido em Portugal, que se lhe substitua em todos os seus direitos e obrigações, sem 

prejuízo da sua própria responsabilidade. 

6 - O disposto no número anterior aplica-se no caso de o responsável pelo tratamento estar 

abrangido por estatuto de extraterritorialidade, de imunidade ou por qualquer outro que impeça 

o procedimento criminal. 

7 - A presente lei aplica-se ao tratamento de dados pessoais que tenham por objetivo a 

segurança pública, a defesa nacional e a segurança do Estado, sem prejuízo do disposto em 

normas especiais constantes de instrumentos de direito internacional a que Portugal se vincule e 

de legislação específica atinente aos despectivos sectores”. 

55. Decreto-Lei n.º 372/98 de 23 de Novembro: Aprova a Lei Orgânica do Conselho 

Superior de Arquivos 

Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1998/11/271A00/63636364.pdf 

Resumo: 

“O bom funcionamento dos Arquivos Nacionais não exige apenas a criação de um organismo 

responsável pela sua gestão. Tendo em conta o papel que os Arquivos desempenham no sector 

cultural e patrimonial do País, a sua articulação com as estruturas da comunicação e da 

informação, a sua influência sobre a vida científica e a opinião pública e o papel técnico que 

podem e devem desempenhar junto dos órgãos administrativos do Estado, torna-se necessário 

definir cuidadosamente as linhas programáticas e as prioridades da ação que os Arquivos devem 

desenvolver numa perspetiva equilibrada e eficaz da política governamental. Esta necessidade 

foi sentida desde a criação do Instituto Português de Arquivos, em 1988. Procurou-se então 

definir as grandes linhas de orientação programática e os problemas decorrentes da sua 

aplicação por meio de um conselho consultivo, que funcionava junto da direção e era composto 

por alguns representantes de instituições e por vogais designados pelo governo da tutela de entre 

personalidades de reconhecido mérito (Decreto-Lei n.º 152/88, de 29 de Abril). 

Este conselho foi mantido depois da fusão do Instituto Português de Arquivos com o Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo (Decreto-Lei n.º 106-G/92, de 1 de Junho). Na reorganização do 

Ministério da Cultura empreendida pelo governo atual (Decreto-Lei n.º 42/96, de 7 de Maio) foi 
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substituído pelo Conselho Superior de Arquivos, que funciona junto do próprio Ministro da 

Cultura. 

Pretende-se, assim, reforçar a sua competência, colocando-o a um nível superior, a fim de 

assegurar melhor a sua coordenação com outros sectores do Ministério da Cultura e definir as 

linhas orientadoras da coordenação dos serviços arquivísticos com as várias áreas da vida 

nacional acima mencionadas”. 

56. Decreto-Lei n.º 59/99 de 02/03: Aprova o novo regime jurídico das empreitadas de 

obras públicas 

Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 

https://dre.pt/pdf1s/1999/03/051A00/11021156.pdf  

Resumo: 

Foram adotadas medidas desburocratizadoras, das quais se destaca a presunção da existência de 

idoneidade, capacidade técnica e capacidade económica e financeira pela posse de certificado de 

classificação de empreiteiro de obras públicas adequado para a obra posta em concurso. 

Tal implica um maior rigor em todo o processo de qualificação das empresas, sobretudo na 

verificação das condições de manutenção na atividade. 

Inclui-se um regime relativo ao controlo de custos das obras públicas, o que implica uma 

restrição muito significativa da possibilidade de execução de trabalhos que envolvam aumentos 

de custos resultantes, designadamente, de trabalhos a mais e erros ou omissões do projeto, 

instituindo-se mecanismos de controlo das condições em que tais trabalhos possam ser 

autorizados. 

57. Decreto-lei n.º 197/99 de 08/06: Estabelece o regime de realização de despesas 

públicas com locação e aquisição de bens e serviços, bem como da contratação 

pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e serviços 

Ministério das Finanças 

Transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas n.º 592/50/CEE, do Conselho, de 18 de 

Junho, 93/36/CEE, do Conselho, de 14 de Junho, e 97/52/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de Outubro 

https://dre.pt/pdf1s/1999/06/132A00/31713210.pdf  

Resumo: 

A aprovação de um novo regime jurídico para a realização de despesas públicas e de 

contratação pública relativa à aquisição de bens móveis e serviços constituiu nas palavras do 

preambulo um momento fundamental da ação reformadora do Governo e tinha por objetivo 

simplificar procedimentos, garantir a concorrência e assegurar a boa gestão dos dinheiros 

públicos. 

No que respeita ao procedimento por negociação, as negociações têm sempre lugar em sessão 

oral com a participação simultânea dos concorrentes instituindo-se que a falta de comparência a 

tal sessão não determina a exclusão do respetivo concorrente. Em consequência, as propostas 

dos concorrentes que não comparecem à sessão de negociações são comparadas com as 

restantes, estas com o conteúdo que resulta das negociações, estabelecendo-se assim o ónus de 

comparência à sessão. 

Deixa de existir uma disposição dedicada aos contratos públicos de aprovisionamento, 

estabelecendo-se a possibilidade de ajuste direto e a inexigibilidade de contrato escrito quando 

as aquisições sejam efetuadas ao abrigo daqueles contratos. 
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58. Portaria n.º 456/99 de 23 de Junho: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística dos Governos Civis 

Ministérios da Administração Interna e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1999/06/144B00/37303736.pdf 

Resumo: 

“Os governos civis são importantes órgãos da administração distrital. Pelas suas secretarias e 

gabinetes passam, hoje como ontem, as linhas fundamentais da vida social, política e económica 

das regiões. Os seus arquivos são, por este motivo, uma fonte extraordinária para a história local 

e regional, que é urgente salvaguardar e preservar. 

À semelhança da hipertrofia documental resultante de uma produção intensa e volumosa que 

caracteriza as atuais administrações, também os governos civis se vêm debatendo com 

acumulações indiscriminadas, esgotamento de espaços e dificuldades de gestão dos seus 

arquivos. 

Com a presente portaria procura-se racionalizar o ciclo de vida dos documentos e controlar o 

seu crescimento, criando-se as condições para que os de menor valor não ponham em risco a 

sobrevivência dos mais valiosos. Procura-se fixar algumas regras mínimas de funcionamento e 

coordenação entre os vários serviços arquivísticos de que cada governo civil dispõe, por forma a 

uniformizar critérios e metodologias de tratamento técnico, no que respeita à avaliação, seleção 

e conservação de documentos. 

A presente portaria é a reformulação da Portaria n.º 553/88, de 16 de Agosto, e enquadra-se no 

espírito do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro. A restrição do seu âmbito de aplicação 

aponta para a necessidade da sua revisão no mais curto espaço de tempo”. 

59. Lei n.º 94/99, de 16/07: Segunda alteração à Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, alterada 

pela Lei n.º 8/95, de 29 de Março, que regula o acesso aos documentos da 

Administração 

https://dre.pt/pdf1s/1999/07/164A00/44284432.pdf  

Resumo: 

O acesso dos cidadãos aos documentos administrativos é assegurado pela Administração 

Pública de acordo com os princípios da publicidade, da transparência, da igualdade, da justiça e 

da imparcialidade. 

São documentos administrativos, os elaborados ou detidos pela Adm. Pública, são documentos 

nominativos, os contendo dados pessoais; dados pessoais, os abrangidos pela reserva da 

intimidade da vida privada. 

Não são documentos administrativos as notas pessoais, esboços, apontamentos e semelhantes, 

os documentos cuja elaboração não releva da atividade administrativa. 

A lei refere documentos como quaisquer suportes de informação, gráficos, sonoros, visuais, 

informáticos ou registos de outra natureza. 

O acesso aos documentos exerce-se em termos de consulta gratuita, reprodução ou passagem de 

certidão pelos serviços da Adm. 

A CADA zela pelo cumprimento da lei. 
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60. Decreto-Lei n.º 375/99 de 18 de Setembro: Estabelece a equiparação entre a fatura 

emitida em suporte papel e a fatura eletrónica 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/1999/09/219A00/64936494.pdf 

Resumo: 

“A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/98, de 1 de Setembro, que criou a Iniciativa 

Nacional para o Comércio Eletrónico, estabelece como um dos objetivos a concretizar no seu 

âmbito a definição de um quadro legislativo e regulamentar que crie as condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento do comércio eletrónico. Um dos diplomas que, neste contexto, 

expressamente se refere como devendo ser adotado é o definidor do regime jurídico aplicável às 

faturas eletrónicas. 

Por seu lado, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/97, de 14 de Julho, que adotou as 

bases gerais da reforma fiscal para o século XXI, preconiza a implementação das novas 

tecnologias da comunicação nos sistemas tributários. 

O comércio eletrónico implica uma profunda transformação das práticas comerciais tradicionais 

e, com ela, do quadro legislativo que as regula. De facto, importa que ao nível legislativo se 

criem as condições para que o comércio eletrónico se possa desenvolver harmoniosamente. Há, 

por isso, que legislar no sentido de criar um ambiente favorável à atuação no quadro da 

economia digital, removendo-se as barreiras ao pleno desenvolvimento do comércio eletrónico e 

estimulando a confiança que nele devem ter os diferentes agentes económicos. 

Um dos objetivos que, neste âmbito, importa assegurar é o do reconhecimento 

da fatura eletrónica. Num mundo em que as transações se processam de computador para 

computador, não faz sentido exigir que as faturas sejam passadas para papel e arquivadas 

nesse suporte. É hoje possível assegurar a fidedignidade e integridade dos documentos 

eletrónicos por meios que asseguram uma qualidade muito superior aos existentes para 

o suporte papel. 

Nestas condições, a desmaterialização da fatura e a correspondente introdução no ordenamento 

jurídico português do princípio de equiparação entre as faturas emitidas em suporte papel e as 

faturas eletrónicas aparece como uma condição essencial ao desenvolvimento do comércio 

eletrónico. Com esta medida beneficiarão ainda toda a atividade económica e o comércio, 

entendido aqui no seu sentido mais amplo. 

Optou-se por seguir o exemplo que, nesta matéria, nos vem do direito comparado, 

especialmente dos países com os quais partilhamos raízes jurídicas. Assim, com o presente 

diploma consagra-se, fundamentalmente, o princípio básico da equiparação da fatura eletrónica 

à fatura em papel, remetendo-se para diploma complementar os aspetos regulamentares de teor 

mais técnico. Sendo óbvio que, para além de contribuir para a afirmação da sociedade da 

informação no nosso país, o presente diploma tem uma óbvia vertente fiscal, a opção por uma 

construção faseada do regime jurídico aplicável à fatura eletrónica tem a manifesta vantagem de 

permitir à administração fiscal criar estruturas, adaptar procedimentos, preparar serviços, formar 

pessoal e escolher meios. Em suma, faculta-lhe um período de adaptação, que obviamente não 

poderá ser muito prolongado, mas que se afigura essencial à plena e efetiva aplicação do regime 

agora consagrado”. 
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61. Portaria n.º 247/2000 de 8 de Maio: Aprova o regulamento arquivístico para os 

hospitais e demais serviços do Ministério da Saúde, no que se refere à avaliação, 

seleção, transferência, incorporação em arquivo definitivo, substituição do suporte 

e eliminação da documentação 

Ministérios da Saúde e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2000/05/106B00/19371944.pdf 

Resumo: 

“A prestação de cuidados da saúde, o exercício de funções docentes e a investigação científica, 

a aferição da sua qualidade e a apreciação objetiva e rigorosa de um adequado uso dos recursos 

disponíveis assentam num fator determinante, a informação, e esta reside em documentos de 

diferentes suportes. 

O contínuo e desmedido crescimento da documentação produzida pelos hospitais e a ausência 

de legislação que regulamente a sua avaliação, seleção, preservação e transferência para outros 

suportes têm vindo a dificultar significativamente o seu controlo, manuseamento, conservação e 

guarda. Daqui resulta que no lugar de património informativo disponível tenhamos, na 

esmagadora maioria dos casos, verdadeiros cemitérios de informação, prejuízo cuja 

quantificação apenas podemos imaginar. 

Acresce que, desde o comum problema da falta de espaço, com os conhecidos e elevados custos 

da conservação, às dificuldades de acesso em tempo útil à informação, passando pela falta de 

estruturas que garantam a segurança e o sigilo da mesma, é lato o quadro de razões que 

impedem a documentação dos hospitais, máxime o processo clínico, de assumir plenamente as 

suas diferentes vertentes com a eficácia desejada. 

Do exposto, fácil é concluir da necessidade e urgência em preservar, selecionando, ordenando e 

valorizando, o património arquivístico, património que, de resto, melhor exprime a identidade 

de cada hospital. 

É, pois, imperativo criar as condições de aplicação dos modernos meios técnicos, não só para 

que o património não seja destruído, mas também para que possa ser utilizado como 

instrumento privilegiado na investigação científica e na administração hospitalar. 

O uso das tecnologias hoje colocadas à nossa disposição não pode, no entanto, ser feito por 

modas ou pressões da indústria; o cerne da informação e da sua atualidade é, e será sempre, o 

homem, sujeito de direitos inalienáveis enquanto cidadão do mundo. Acresce que, em termos 

documentais e ao legislar para a saúde, estamos a falar da documentação de maior importância 

na vida de todos nós enquanto cidadãos: a documentação clínica. Violar, devassando ou 

manipulando, documentação clínica significa pôr em causa, não só os direitos, liberdades e 

garantias da pessoa a que diz respeito, mas também de nascituros e concepturos, cuja vida pode 

ficar irremediavelmente comprometida. 

Definitivamente, a documentação clínica, enquanto sede da informação mais íntima de cada 

cidadão, merece um tratamento rigoroso à medida da dignidade intrínseca que lhe assiste. 

Tais condições têm de consubstanciar-se, clara e inequivocamente, num instrumento legal que, 

assumindo como tónica uma atuação integrada a nível da gestão de documentos produzidos e 

recebidos, promova a adequada conservação dos acervos documentais. 

O presente diploma visa proporcionar um quadro satisfatório de soluções, quer regulando o 

ciclo de vida da documentação, controlando o seu crescimento através da avaliação e seleção, 

quer autorizando a transferência da informação para um suporte que veicule critérios de 

segurança, autenticidade e legalidade, sem, no entanto, ter a pretensão de abarcar todo o perfil 

documental existente nos hospitais. 

Quanto ao património documental acumulado nos hospitais, podem estes elaborar relatórios de 

avaliação e seleção de documentos nos quais se proponha um destino final, o Instituto dos 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. 
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A tabela das séries documentais que constitui um dos anexos ao presente diploma não é nem 

podia ser exaustiva, dada a heterogeneidade do perfil documental existente nos serviços de 

saúde”. 

62. Portaria n.º 272/2000 de 22 de Maio: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística do Exército 

https://dre.pt/pdf1s/2000/05/118B00/22442256.pdf 

Resumo: 

“Considerando que o crescimento constante da documentação produzida e recebida pelos órgãos 

integrados na estrutura do Exército exige a aplicação de normas específicas com o objetivo de 

racionalizar o ciclo de vida dos documentos de arquivo, o controlo do seu crescimento e a 

minimização dos seus custos de conservação, princípios estes consubstanciados no Decreto-Lei 

n.º 121/92, de 2 de Julho; 

Considerando o elevado interesse de muita da documentação produzida pelo Exército, quer do 

ponto de vista administrativo e técnico, quer do ponto de vista histórico, designadamente no que 

respeita à salvaguarda da sua memória histórica e para apoio à investigação no campo da 

história militar, política e institucional; 

Considerando que compete aos serviços de origem a implantação de sistemas de gestão de 

documentos, definindo os critérios de avaliação, seleção e eliminação, bem como os prazos 

de conservação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro; 

Considerando a necessidade de dotar os serviços do Exército de meios indispensáveis à 

aplicação de critérios de racionalidade e eficácia ao nível da gestão de documentos 

Sem prejuízo do disposto no Regulamento Provisório do Arquivo Geral do Exército, aprovado 

pela portaria do Ministério do Exército de 9 de Janeiro de 1964, compete à Comissão de 

Classificação de Documentos (CCD): 

a) Coordenar o funcionamento dos arquivos do Exército; 

b) Elaborar o regulamento interno de gestão de documentos; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas em vigor no âmbito do sistema de arquivos. 

2 - Para efeitos de avaliação e seleção dos fundos arquivísticos, a Comissão integra um 

representante do Arquivo Histórico Militar”. 

63. Decreto Regulamentar n.º 16/2000 de 2 de Outubro: Regulamenta o Decreto-Lei 

n.º 375/99, de 18 de Setembro, que estabelece a equiparação entre fatura emitida 

em suporte de papel e a fatura eletrónica 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/2000/10/228B00/54085410.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 375/99, de 18 de Setembro, prevê que os sujeitos passivos da relação 

jurídica de imposto possam utilizar o sistema de faturação eletrónica, desde que autorizados pela 

Direcção-Geral dos Impostos. 

Esta medida, que se insere no contexto mais vasto da promoção do comércio eletrónico, oferece 

novas oportunidades tanto para o sector económico, através da possibilidade de 

desmaterialização dos sistemas de faturação, como para a administração tributária, mediante a 

introdução de novos métodos de controlo. 

Atendendo ao cenário atual de constante renovação tecnológica, em especial na parte relativa às 

tecnologias de informação e comunicações, as condições de utilização da fatura transmitida por 

https://dre.pt/pdf1s/2000/05/118B00/22442256.pdf
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via eletrónica devem assentar em critérios independentes, tanto quanto possível, do ambiente 

tecnológico, de forma a evitar encargos excessivos para os aderentes, bem como obstar à 

cristalização dos sistemas informáticos de apoio e consequente obsolescência prematura. Este 

propósito, no entanto, deve ser alcançado sem prejuízo da faculdade conferida à administração 

tributária de acesso aos sistemas de faturação implantados, em termos que permitam, 

nomeadamente, o exercício sem restrições da atividade fiscalizadora”. 

64. Decreto-Lei n.º 279/2000 de 10 de Novembro: Autoriza as instituições de crédito a 

destruir originais de cheques, letras de câmbio e outros documentos que devam 

permanecer nos respetivos arquivos, desde que, previamente, sejam observados 

determinados procedimentos de recolha da imagem respetiva e findo determinado 

prazo de guarda 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2000/11/260A00/63086309.pdf 

Resumo: 

“As instituições de crédito são obrigadas a manter em arquivo um volume considerável de 

documentos justificativos das operações de liquidação que efetuam, com especial destaque para 

os cheques pagos. A gestão, manutenção e acesso ao arquivo de tais documentos constitui um 

problema que o Decreto-Lei n.º 110/89, de 13 de Abril, e a Portaria n.º 974/89, de 13 de 

Novembro, vieram solucionar com a possibilidade de destruição dos originais, findo o prazo de 

guarda, e a atribuição de força probatória às cópias obtidas a partir do microfilme. 

Volvida uma década, a experiência bancária vem aconselhando a adoção de outros suportes 

arquivísticos de informação tecnologicamente mais evoluídos e que permitem, com redução de 

custos e maior rapidez e eficiência, obter melhores resultados. Entre eles, o disco ótico tem-se 

mostrado apto a armazenar uma quantidade significativa de imagens de documentos e a garantir 

a reprodução fiel e integral dos originais. Por outro lado, em face do crescente volume e do 

tratamento uniforme, outros documentos requerem a atenção que o cheque mereceu, 

designadamente a letra de câmbio, não se vislumbrando fundamentos que justifiquem a 

aplicação de regime diferenciado”. 

65. Portaria n.º 1183/2000 de 18 de Setembro: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Departamento de Prospetiva e Planeamento, no que se refere à avaliação, seleção e 

eliminação da sua documentação 

Ministérios do Planeamento e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2000/12/290B00/73517358.pdf 

Resumo: 

 “O crescente aumento da documentação arquivada no Departamento de Prospetiva e 

Planeamento justifica a adoção de critérios específicos de conservação permanente e de 

inutilização de documentos, em ordem à adequada gestão dos espaços de arquivo e à 

salvaguarda da documentação com interesse histórico. 

Nestes termos: 

Ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

447/88, de 10 de Dezembro, do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 2 Julho, e da 

alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro, ouvido o Instituto dos 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo: 

Manda o Governo, pelos Ministros do Planeamento e da Cultura, que seja aprovado 

o Regulamento Arquivístico do Departamento de Prospetiva e Planeamento, no que se refere à 

avaliação, seleção e eliminação da sua documentação, em anexo à presente portaria e da qual 

faz parte integrante”. 

https://dre.pt/pdf1s/2000/11/260A00/63086309.pdf
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66. Portaria n.º 1185/2000 de 18 de Dezembro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2000/12/290B00/73587363.pdf 

Resumo: 

“O arquivo de um organismo, além de ser a memória da instituição, é um instrumento de apoio 

à tomada de decisão e à comprovação dos factos, sendo a conservação dos documentos 

determinada por imperativos de natureza administrativa, legal e fiscal. 

Os critérios de avaliação, os prazos de conservação e a forma de eliminação dos documentos são 

definidos por portaria, bem como as incorporações a efetuar nos arquivos definitivos públicos. 

Assim sendo e considerando as vantagens funcionais que para a Secretaria Geral representará a 

possibilidade de eliminar documentos já sem qualquer utilidade administrativa nem interesse de 

qualquer ordem e também a necessidade de assegurar a conservação daqueles documentos que 

possuem inegável valor histórico; 

Considerando que a adoção de estratégias inovadoras para fazer face ao fenómeno da explosão 

documental nas administrações é hoje uma questão universalmente aceite e que a publicação da 

nova lei orgânica da Secretaria Geral constitui uma excelente oportunidade para se definir um 

programa de intervenção na área da gestão de documentos: 

Nestes termos, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 

2 de Julho, e da alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro: 

Manda o Governo, pelo Ministro da Cultura, que seja aprovado o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério da Cultura, no que se refere à avaliação, seleção e eliminação da 

sua documentação, que consta em anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante”. 

 

67. Portaria n.º 242/2001 de 22 de Março: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Presidência da República 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2001/03/069B00/15981608.pdf  

Resumo: 

“No decurso da sua atividade como órgão de soberania, a Presidência da República tem vindo a 

acumular um grande acervo documental que justifica a avaliação, seleção, preservação e 

valorização do património arquivístico, através de um sistema de gestão desse património que 

permita a determinação de prazos de conservação arquivística, a eliminação de documentos sem 

valor arquivístico, com inerentes vantagens funcionais e económicas para os vários serviços, e 

assegurar a conservação de documentos com interesse histórico, cultural, científico, 

administrativo ou outro atendível. 

Assim, é finalidade do presente diploma instituir um conjunto de normas que regulem o ciclo de 

vida da documentação de arquivo, controlando o seu crescimento através da avaliação, seleção, 

transferência, incorporação em arquivo definitivo, eliminação e substituição de suporte”. 
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68. Decreto-Lei n.º 106/2001 de 6 de Abril: Institui a obrigatoriedade de as entidades 

empregadoras que tenham número igual ou superior a 10 trabalhadores ao seu 

serviço procederem à declaração das remunerações dos mesmos em suporte digital 

ou através de Internet, nos serviços do sistema de solidariedade e segurança social 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

https://dre.pt/pdf1s/2001/04/082A00/20362038.pdf 

Resumo: 

“A Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, que aprovou as novas bases do sistema de solidariedade e 

segurança social, prevê um conjunto de regras inovadoras relativamente à sua organização. 

Destas destaca-se a que prevê a introdução de um sistema de informação de âmbito nacional 

assente em bases de dados que, tendo como elemento estruturante a identificação dos 

contribuintes, pessoas singulares ou coletivas, permita uma mais rápida e eficaz prossecução dos 

objetivos do sistema. Pretende-se, assim, designadamente, garantir um reconhecimento e 

atribuição rápidos das prestações aos beneficiários e assegurar uma cobrança mais eficaz das 

receitas e um combate mais efetivo à fraude e à evasão contributivas. 

A concretização deste sistema de informação depende, por sua vez, da instituição, também 

prevista naquela lei, de um sistema de identificação nacional único de todos os cidadãos que, 

enquanto beneficiários ou contribuintes, se relacionem ao longo das suas vidas com a segurança 

social. 

Sem prejuízo da aprovação de um conjunto de regras legais e regulamentares que darão 

concretização a estas disposições da lei de bases e da própria reforma - que também já está em 

curso - do sistema institucional e informático da segurança social, cumpre proceder, quanto 

antes, a algumas alterações à legislação atinente à relação contributiva que une os cidadãos à 

segurança social, nomeadamente ao regime da declaração de remunerações, tendo em vista 

facilitar, por parte da Administração, o acesso à informação relevante sobre 

contribuintes/beneficiários e, bem assim, uma maior agilização no relacionamento daquela com 

os administrados. 

Uma dessas medidas passa justamente pela substituição gradual da entrega das declarações 

de remunerações, por parte das entidades empregadoras, em suporte de papel, tal como hoje 

ainda prevalentemente se verifica, por formas mais céleres e por isso mesmo mais fáceis de 

declaração de remunerações, como se sabe, as resultantes da utilização dos meios informáticos e 

eletrónicos. 

Nos termos da legislação em vigor, têm as entidades empregadoras de enviar mensalmente à 

segurança social os mapas com as declarações de remunerações dos seus trabalhadores. Esses 

mapas servem de suporte quer ao cálculo das contribuições devidas por estas entidades, quer aos 

montantes das prestações que venham a ser atribuídas aos seus trabalhadores em casos, 

nomeadamente, de desemprego, doença e pensões. 

Este trabalho exige a recolha mensal de mais de quatro milhões de registos por parte de três mil 

colaboradores da segurança social e envolve para todos uma pesada atividade de manuseamento 

e tratamento de informação em papel. De salientar que, para as entidades empregadoras com 

atividade em mais de um distrito, é necessário o desdobramento dos mapas de remunerações e 

guias de pagamento por distrito. 

O método de envio de informação em suporte eletrónico permite simplificar o envio 

de declaração independentemente de quantos distritos ou quantas empresas representa o 

declarante, a abolição de papel no cliente e na segurança social, evitando a sua distribuição por 

distritos e a circulação pela banca, obtendo-se, assim, de forma rápida e com maior qualidade 

informação essencial para a segurança social, a redução de custos administrativos para todos os 

diretamente envolvidos e libertação de centenas de colaboradores para o atendimento ao cidadão 

e o reconhecimento mais rápido dos direitos do cidadão”. 

https://dre.pt/pdf1s/2001/04/082A00/20362038.pdf
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69. Portaria n.º 412/2001 de 17/04: Aprova o Regulamento Arquivístico para as 

Autarquias Locais. Revoga a Portaria n.º 503/86, de 9 de Setembro 

Ministérios do Ambiente e do Ordenamento do Território e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2001/04/090B00/22432260.pdf  

Resumo: 

A portaria 503/86 de 9/09 estabeleceu os procedimentos a adotar na seleção de espécies 

documentais que devem ser conservadas no arquivo das A. Locais, visando o seu 

descongestionamento através da eliminação de documentação considerada desnecessária na sua 

forma original desde que microfilmada. 

Refere o preâmbulo que o DL 447/88 de 10/12, ao revogar o DL 29/72 de 24/01, determinou 

que as portarias em vigor que orientavam a avaliação, seleção e eliminação de documentos 

deveriam ser reformuladas no prazo de um ano. Com exceção do DL 121/92 de 2/7, que 

estabeleceu princípios de gestão de documentos relativos a recursos humanos, financeiros e 

patrimoniais dos serviços da Administração Pública, pouco mais se avançou nesta matéria. 

Há lugar a uma avaliação que consiste na determinação do valor dos docs para efeitos de 

conservação permanente ou eliminação, findos os prazos de conservação administrativa. 

Os prazos de conservação administrativa são contados da data final dos procedimentos 

administrativos. 

Findos os prazos de conservação, a documentação com reduzida taxa de utilização é remetida 

dos serviços produtores para os serviços de arquivo. As remessas de docs são acompanhadas de 

um auto de entrega, o qual é acompanhado de uma guia de remessa que identifica a 

documentação e é assinada e autenticada pelas partes envolvidas no processo. 

No que respeita à eliminação, esta não pode ter lugar antes de findo o prazo de conservação 

administrativa. Os docs sem valor arquivístico e sem necessidade de conservação permanente 

são imediatamente destruídos. Os docs são acompanhados de auto de eliminação, assinado pelo 

responsável pelo serviço produtor, pelo responsável do serviço de arquivo e pelo representante 

da A. Local., sendo a prova do abate patrimonial. 

A substituição do suporte é permitida desde que seja garantida a sua preservação, segurança, 

autenticidade, durabilidade e consulta. 

O acesso e a comunicabilidade dos docs em arquivo das A. Locais devem obedecer a critérios 

definidos internamente em conformidade com a lei. 

Não existe norma sobre o valor probatório da reprodução. Acredita-se que seja o valor 

probatório dos originais desde que autenticado por assinatura sob selo branco ou equivalente. 

70. Portaria n.º 430/2001 de 26 de Abril: Aprova o Regulamento do Arquivo da 

Direcção-Geral do Turismo 

Ministérios da Economia e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2001/04/097B00/23832397.pdf 

Resumo: 

“Artigo 2.ºAvaliação de documentos 

1 - O processo de avaliação dos documentos de arquivo da DGT tem por objetivo a 

determinação do seu valor para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, 

findos os prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade da DGT a atribuição dos prazos de conservação dos documentos em 

fase ativa e semi ativa. 

3 - Os prazos de conservação são os que constam da tabela de seleção, que se junta ao 

https://dre.pt/pdf1s/2001/04/090B00/22432260.pdf
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presente Regulamento como anexo I, que dela faz parte integrante. 

4 - Os prazos de conservação previstos nos números anteriores são contados a partir da data 

final dos processos, dos documentos integrados em coleção, dos registos ou da constituição dos 

dossiers. 

5 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta da DGT”. 

71. Portaria n.º 686/2001 de 5 de Julho: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Inspeção Geral das Atividades Económicas  

Ministérios da Economia e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2001/07/154B00/40564061.pdf 

Resumo: 

“O aumento contínuo dos documentos nos serviços centrais e regionais da Inspeção Geral 

das Atividades Económicas (IGAE) tem vindo a originar graves problemas na gestão dos 

espaços que lhes estão destinados, bem como acrescidas dificuldades e perdas de tempo na 

consulta da documentação. 

Torna-se, por isso, necessário criar condições objetivas para que seja avaliado, selecionado, 

preservado e valorizado o património arquivístico da IGAE, em consonância com uma gestão 

mais eficaz. 

O objetivo do presente diploma consubstancia-se num conjunto de normas definidoras de 

procedimentos capazes de transformar o arquivo da IGAE num centro de difusão de informação 

dinâmico, que regule o ciclo de vida da documentação, controlando o seu crescimento através 

da avaliação, seleção e eliminação dos documentos, bem como da definição de prazos 

de conservação”. 

72. Portaria n.º 952/2001 de 7 de Agosto: Aprova o Regulamento Arquivístico do Instituto 

Nacional de Administração, no que se refere à avaliação, seleção e eliminação da sua 

documentação 

Ministérios da Cultura e da Reforma do Estado e da Administração Pública 

https://dre.pt/pdf1s/2001/08/182B00/48664871.pdf 

Resumo: 

“O aumento crescente do volume de documentos recebidos e produzidos pelos vários serviços 

do Instituto Nacional de Administração (INA) no exercício das suas atividades obriga a que se 

tome um conjunto de medidas tendentes à adequada gestão dos espaços de arquivo sem, 

contudo, descurar a conservação da documentação administrativa pertinente e a salvaguarda da 

documentação com interesse histórico”. 

73. Portaria n.º 1039/2001 de 27 de Agosto: Estabelece normas relativas ao envio por 

correio eletrónico da declaração de remunerações que os contribuintes estão 

obrigados a entregar nos serviços competentes do sistema de solidariedade e 

segurança social 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

https://dre.pt/pdf1s/2001/08/198B00/54705477.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 106/2001, de 6 de Abril, instituiu a obrigatoriedade de as entidades 

empregadoras que tenham número igual ou superior a 10 trabalhadores ao seu serviço 

procederem à declaração das remunerações dos mesmos em suporte informático, 

https://dre.pt/pdf1s/2001/07/154B00/40564061.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2001/08/182B00/48664871.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2001/08/198B00/54705477.pdf
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designadamente através da Internet, nos serviços do sistema de solidariedade e segurança social. 

Com efeito, prevendo a nova Lei de Bases do Sistema de Solidariedade e Segurança Social, Lei 

n.º 17/2000, de 8 de Agosto, um sistema de informação de âmbito nacional assente em bases de 

dados, cujo elemento estruturante radica na identificação dos contribuintes, pessoas singulares e 

coletivas, torna-se necessário aperfeiçoar a legislação relativa à relação contributiva que liga os 

cidadãos à segurança social e, no âmbito desta, a matéria relativa ao regime da declaração 

de remunerações. 

Aliás, na esteira das iniciativas governamentais tendentes a dinamizar o comércio eletrónico, de 

que são exemplos a publicação do Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal e a 

Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico, criada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115/98, de 8 de Agosto, o despacho n.º 3172/99, de 20 de Janeiro, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 39, de 16 de Fevereiro de 1999, previa já a possibilidade das 

entidades contribuintes remeterem mensalmente e por via eletrónica as declarações de 

remunerações dos seus trabalhadores. 

A experiência entretanto colhida na implementação deste processo e a necessidade, hoje bem 

mais vincada, de encorajar o envio da declaração de remunerações através da Internet, atenta a 

celeridade e segurança que lhe estão associadas, permitirá uma maior rapidez no 

reconhecimento dos direitos à proteção social e na atribuição das respetivas prestações e, bem 

assim, no melhor controlo das receitas por parte do sistema de solidariedade e segurança social”. 

74. Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro: Estabelece as bases da política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural 

https://dre.pt/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Objeto 

1 - A presente lei estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização 

do património cultural, como realidade da maior relevância para a compreensão, permanência e 

construção da identidade nacional e para a democratização da cultura. 

2 - A política do património cultural integra as ações promovidas pelo Estado, pelas Regiões 

Autónomas, pelas autarquias locais e pela restante Administração Pública, visando assegurar, no 

território português, a efetivação do direito à cultura e à fruição cultural e a realização dos 

demais valores e das tarefas e vinculações impostas, neste domínio, pela Constituição e pelo 

direito internacional. 

Artigo 2.º Conceito e âmbito do património cultural 

1 - Para os efeitos da presente lei integram o património cultural todos os bens que, sendo 

testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, 

devam ser objeto de especial proteção e valorização. 

2 - A língua portuguesa, enquanto fundamento da soberania nacional, é um elemento essencial 

do património cultural português. 

3 - O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, 

arquitetónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou 

técnico, dos bens que integram o património cultural refletirá valores de memória, antiguidade, 

autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade. 

4 - Integram, igualmente, o património cultural aqueles bens imateriais que constituam parcelas 

estruturantes da identidade e da memória coletiva portuguesas. 

5 - Constituem, ainda, património cultural quaisquer outros bens que como tal sejam 

considerados por força de convenções internacionais que vinculem o Estado Português, pelo 

menos para os efeitos nelas previstos. 

https://dre.pt/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf
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6 - Integram o património cultural não só o conjunto de bens materiais e imateriais de interesse 

cultural relevante, mas também, quando for caso disso, os respetivos contextos que, pelo seu 

valor de testemunho, possuam com aqueles uma relação interpretativa e informativa. 

7 - O ensino, a valorização e a defesa da língua portuguesa e das suas variedades regionais no 

território nacional, bem como a sua difusão internacional, constituem objeto de legislação e 

políticas próprias. 

8 - A cultura tradicional popular ocupa uma posição de relevo na política do Estado e das 

Regiões Autónomas sobre a proteção e valorização do património cultural e constitui objeto de 

legislação própria”. 

75. Decreto-Lei n.º 51/2002 de 2 de Março: Atribui relevância jurídica à 

disponibilização e submissão por via eletrónica dos modelos dos formulários dos 

organismos e serviços públicos integrados na Administração Pública 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/2002/03/052A00/17751776.pdf 

Resumo: 

“Um dos eixos condutores do desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento 

é a massificação das tecnologias da informação e do uso da Internet. 

Neste sentido, determinou o Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/99, 

de 25 de Agosto, a disponibilização na Internet de informação detida pela Administração 

Pública, em geral, e dos formulários utilizados pelos respetivos organismos e serviços públicos, 

em particular. 

Este objetivo foi reforçado através da adoção do documento orientador da Iniciativa Internet, 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/2000, de 22 de Agosto, em que o Governo 

assumiu o compromisso de disponibilizar todos os formulários na Internet e de possibilitar a sua 

submissão eletrónica generalizada. 

Trata-se de medidas que visam estimular o uso da Internet pela Administração Pública e pelos 

cidadãos nas suas relações com o Estado, ação essencial para aproximar a Administração dos 

administrados. 

Com este diploma dá-se mais um passo no sentido da efetiva disponibilização e submissão 

eletrónicas dos formulários. 

Assim, regula-se, por um lado, a elaboração dos formulários eletrónicos por parte dos 

organismos e serviços públicos integrados na administração central, incluindo os institutos 

públicos em todas as suas modalidades, e a sua disponibilização, em suporte digital, e, por 

outro, a possibilidade da respetiva submissão eletrónica pelo público em geral. Estabelecem-se, 

ainda, as condições em que o modelo do formulário transmitido online tem o mesmo valor que o 

entregue em suporte papel”. 

76. Decreto-Lei n.º 104/2002, de 12/04: Aprova o regime de aquisição de bens por via 

eletrónica por parte dos organismos públicos 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/2002/04/086A00/35973598.pdf  

Resumo: 

A redução de custos e a melhoria da eficiência por via da supressão de passos burocráticos são 

motivações importantes deste diploma que tem origem na portaria n.º 143/2000, de 27/09. 

Certas aquisições (as previstas pelo DL 197/99 de 8/06) podem ser efetuadas por via eletrónica, 

sendo a opção de compra por meios eletrónicos ou outros deixada ao organismo que vai adquirir 

https://dre.pt/pdf1s/2002/03/052A00/17751776.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2002/04/086A00/35973598.pdf
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o material. 

São instituídos os seguintes princípios: a transmissão de bens e as notificações por correio 

eletrónico são equivalentes à remessa por via postal, telegrama, telefone, telefaxe ou entrega em 

mão. Os documentos eletrónicos equivalem aos documentos em papel, a assinatura digital 

equivale à assinatura autógrafa, a condução do negócio online equivale à condução presencial 

do negócio. 

Para garantir que até à data fixada para a sua abertura, o conteúdo dos docs eletrónicos referidos 

se mantém inviolável, o certificado de que consta a chave pública que decifra aquele conteúdo 

apenas será disponibilizado na data fixada para aquela abertura. É obrigatório um registo destas 

comunicações em formato digital. 

As aquisições por via eletrónica podem ser pagas por transferência eletrónica de fundos. Os 

programas de concurso, os procedimentos, os cadernos de encargos e todos os anúncios que são 

publicitados em DR deverão ser publicitados no site da entidade adjudicante. Exige-se uma 

assinatura digital na aceção da Diretiva 1999/93/CE. 

77. Portaria n.º 525/2002 de 3 de Maio: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Inspeção Geral de Finanças no que se refere à avaliação, seleção e eliminação de 

documentação 

Ministérios das Finanças e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2002/05/102B00/42714278.pdf 

Resumo: 

“Artigo 2.º Avaliação 

1 - O processo de avaliação dos documentos do arquivo da IGF tem por objetivo a determinação 

do seu valor para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, findos os 

respetivos prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade da IGF a atribuição dos prazos de conservação dos documentos em 

fase ativa e semi ativa. 

3 - Os prazos de conservação são os que constam da tabela de seleção, anexo II da presente 

portaria. 

4 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos processos, dos 

documentos integrados em coleção, dos registos ou da constituição dos dossiês. 

5 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta da IGF. 

Artigo 3.º Seleção 

1 - A seleção dos documentos a conservar permanentemente em arquivo definitivo deve ser 

efetuada pela IGF, de acordo com as orientações estabelecidas na tabela de seleção. 

2 - Os documentos aos quais for reconhecido valor arquivístico devem ser conservados em 

arquivo no suporte original, exceto nos casos cuja substituição seja previamente autorizada nos 

termos do n.º 5 do artigo 10.º 

Artigo 4.º Tabela de seleção 

1 - A tabela de seleção consigna e sintetiza as disposições relativas à avaliação documental. 

2 - A tabela de seleção deve ser submetida a revisões, com vista à sua adequação às alterações 

da produção documental. 

3 - Para efeitos do disposto do n.º 2, deve a IGF obter parecer favorável do IAN/TT, enquanto 

organismo coordenador da política arquivística nacional, mediante proposta devidamente 

fundamentada”. 

https://dre.pt/pdf1s/2002/05/102B00/42714278.pdf
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78. Portaria n.º 1185/2002 de 30 de Agosto: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo no que 

se refere à avaliação, seleção e eliminação da sua documentação 

Ministérios das Finanças e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2002/08/200B00/61996208.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, determinou que as portarias publicadas ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 29/72, de 24 de Janeiro, deveriam ser reformuladas, nos termos do 

citado diploma. 

Deste modo, a regulamentação aduaneira que permitia a eliminação do fluxo documental gerado 

pelos vários serviços da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 

Consumo, adiante DGAIEC, deixou de aplicar-se, o que provocou graves problemas na gestão 

de espaços e acrescidas dificuldades na consulta da documentação com valor administrativo. 

Considerando as vantagens funcionais e económicas que para a DGAIEC representará a 

possibilidade de uma gestão eficaz da documentação produzida, quer pelos serviços centrais, 

quer pelas direções regionais e alfândegas, permitindo desta forma avaliar, selecionar e eliminar 

a documentação desprovida de valor probatório e informativo face à regulamentação nacional e 

comunitária, nomeadamente no que respeita à circulação e controlo das mercadorias, em matéria 

contra ordenacional ou relativa à dívida aduaneira; 

Considerando a necessidade de assegurar a conservação dos documentos de interesse histórico, 

científico, cultural ou outro atendível emergentes das alfândegas portuguesas com uma longa e 

rica história, o que permitirá a constituição e salvaguarda do património histórico documental 

das alfândegas”. 

79. Portaria n.º 542/2003 de 9 de Julho: Autoriza a Universidade Autónoma de Lisboa 

Luís de Camões a conferir o grau de mestre na especialidade de Ciências 

Documentais 

Ministério da Ciência e do Ensino Superior 

https://dre.pt/pdf1s/2003/07/156B00/38843887.pdf 

Resumo: 

“A requerimento da CEU - Cooperativa de Ensino Universitário, C. R. L., entidade instituidora 

da Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões, cuja criação foi autorizada, ao abrigo de 

Decreto-Lei n.º 100-B/85, de 8 de Abril, pelo despacho n.º 123/MEC/86, de 21 de Junho, 

publicado no Diário da Republica, 2.ª série, de 28 de Junho de 1986; 

Considerando que a Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões foi autorizada a 

ministrar um curso conferente ao grau de licenciado em História, nas condições estabelecidas no 

despacho n.º 123/MEC/86, de 21 de Junho, alterado pela Portaria n.º 1142/91, de 8 de 

Novembro; 

Considerando que já decorreram cinco anos de funcionamento do referido curso; 

Considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 216/92, de 13 de Outubro; 

Instruído, organizado e apreciado o processo nos termos dos artigos 57.º e 59.º do Estatuto do 

Ensino Superior Particular e Cooperativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de 

Janeiro, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 

94/99, de 23 de Março); 

Colhido o parecer da comissão de especialistas a que se refere o n.º 3 do artigo 52.º do Estatuto; 

Ao abrigo do disposto nos artigos 39.º e 64.º do referido Estatuto: 

Manda o Governo, pelo Ministro da Ciência e do Ensino Superior, o seguinte: 

https://dre.pt/pdf1s/2002/08/200B00/61996208.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2003/07/156B00/38843887.pdf


Anexos 

169 

1.º Autorização de atribuição do grau de mestre 

A Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões é autorizada 

a conferir o grau de mestre na especialidade de Ciências Documentais. 

2.º Regime aplicável. O regime aplicável à atribuição do grau de mestre é o fixado pelo 

Decreto-Lei n.º 216/92, de 13 de Outubro”. 

80. Decreto-Lei n.º 147/2003 de 11/07: Aprova o regime de bens em circulação objeto 

de transações entre sujeitos passivos de IVA, nomeadamente quanto à 

obrigatoriedade e requisitos dos documentos de transporte que os acompanham 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2003/07/158A00/39283934.pdf  

Resumo: 

Revê-se o regime dos docs que devem acompanhar as mercadorias em circulação que era até 

agora o vigente desde 1989. Todos os bens devem ser acompanhados de docs de transporte para 

garantir que não estejam em situação de evasão fiscal, excetuando-se deste regime os bens 

pessoais e outros constantes do art.º 3º.  

De novo surge a referência aos docs processados por computador e aos docs impressos em 

tipografia que devem, estes, cumprir um conjunto de requisitos entre os quais a identificação da 

tipografia e a sua autorização para produzir o impresso. 

Exige-se dos sujeitos passivos que utilizem doc de transporte processado por computador que 

conservem até ao final do 4º ano seguinte ao da sua emissão, os suportes informáticos relativos 

à análise, programação e execução dos respetivos tratamentos. 

Diz-se ainda –art.º 12º - que sempre que forem detetadas situações irregulares ou anómalas 

resultantes da utilização de docs processados por computador, o Ministro das Finanças, por 

proposta do Diretor-Geral dos Impostos, pode determinar a obrigatoriedade de os sujeitos 

passivos utilizarem exclusivamente docs de transporte impressos tipograficamente, por um 

período não inferior ao determinado no despacho, no mínimo de 1 ano civil e máximo de 4 anos 

civis. 

81. Portaria n.º 726/2003 de 6 de Agosto: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística do Instituto da Conservação da Natureza 

Ministérios da Cultura e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 

https://dre.pt/pdf1s/2003/08/180B00/46474658.pdf 

Resumo: 

“Artigo 2.º Avaliação 

1 - O processo de avaliação dos documentos do arquivo do ICN tem por objetivo a 

determinação do seu valor para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, 

findos os respetivos prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade do ICN a atribuição dos prazos de conservação dos documentos em 

fase ativa e semi ativa. 

3 - Os prazos de conservação são os que constam da tabela de seleção do anexo I do presente 

Regulamento. 

4 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos processos, dos 

documentos integrados em coleção, dos registos ou da constituição dos dossiers. 

5 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta do ICN”. 

https://dre.pt/pdf1s/2003/07/158A00/39283934.pdf
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82. Portaria n.º 763/2003 de 09/08: Aprova o Regulamento Arquivístico da Secretaria 

Geral do Ministério da Segurança Social e do Trabalho no que se refere à 

avaliação, seleção e eliminação da sua documentação 

Ministérios da Cultura e da Segurança Social e do Trabalho 

https://dre.pt/pdf1s/2003/08/183B00/47624769.pdf  

Resumo: 

A fundamentação para adoção desta portaria é ainda o volume da documentação e a falta de 

espaço. Citam-se o DL 42/99 de 10/01 que criou a Divisão de Arquivo Geral do MSSS e, como 

base legal, o DL 447/88 de 10/12. 

Há lugar a uma avaliação de docs em arquivo para determinação do seu valor para o efeito da 

sua conservação permanente ou eliminação, findos os prazos de conservação em fase ativa ou 

semi ativa.  

Os prazos de conservação constam de uma tabela anexa ao original do DR, sendo os prazos de 

conservação contados a partir do final dos processos, dos docs integrados em coleções, dos 

registos ou da constituição dos dossiers.  Compete ao Arquivo Nacional Torre do Tombo a 

determinação do destino final dos docs. 

Há lugar a uma conservação intermédia que sucede à fase ativa e que tem lugar com o fim da 

conservação em fase ativa e a reduzida taxa de utilização administrativa do doc. O SG indica a 

periodicidade com que esta circulação é efetuada numa norma parecida com a do MoReq 2010 

(em que a eliminação tem lugar numa base regular). 

Os docs de valor arquivístico são remetidos para o Arquivo, findo o seu prazo de conservação. 

Os docs são acompanhados por um auto de entrega a título de prova a que está anexa uma guia 

de remessa que identifica os docs, autenticada pelos intervenientes nos serviços. 

A eliminação é acompanhada de um auto de eliminação assinado pelos responsáveis do serviço 

de arquivo, havendo a possibilidade, em todos os casos de substituição do suporte. A 

microfilmagem obedece às regras técnicas da International Standard Organization – ISO, por 

forma a garantir a preservação, segurança, autenticidade, durabilidade e consulta das cópias 

produzidas. Das séries de conservação permanente é feita uma matriz com valor de original, um 

seu duplicado e uma cópia de utilização administrativa. Há garantia de autenticidade, controlo 

de qualidade e registo.  

As cópias obtidas a partir da microcópia autenticada têm a força probatória do original nos 

termos do disposto no art.º 3º do DL 447/88 de 10/12. 

83. Portaria n.º 879/2003 de 21 de Agosto: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2003/08/192B00/52745282.pdf 

Resumo: 

“5.º Remessas para arquivo intermédio 

1 - Findos os prazos de conservação em fase ativa, a documentação com reduzidas taxas de 

utilização administrativa deverá, de acordo com o estipulado na tabela de seleção, ser remetida 

do arquivo corrente para o arquivo intermédio dos serviços. 

2 - As remessas de documentos para o arquivo intermédio devem ser efetuadas de acordo com a 

periodicidade que a SGMF vier a determinar. 

6.º Remessas para arquivo definitivo 

1 - Os documentos cujo valor arquivístico justifique a sua conservação permanente, de acordo 

com a tabela de seleção, deverão ser remetidos para arquivo definitivo após o cumprimento dos 

https://dre.pt/pdf1s/2003/08/183B00/47624769.pdf
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respetivos prazos de conservação. 

2 - As remessas não podem pôr em causa a integridade dos conjuntos documentais”. 

84. Decreto-Lei n.º 256/2003 de 21/10: Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

Diretiva n.º 2001/115/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, que altera a Diretiva 

n.º 77/388/CEE, tendo em vista simplificar, modernizar e harmonizar as condições 

aplicáveis à faturação em matéria de imposto sobre o valor acrescentado 

https://dre.pt/pdf1s/2003/10/244A00/70247027.pdf  

Resumo: 

O DL introduz medidas de simplificação, modernização e harmonização que passam pelo 

estabelecimento de uma lista harmonizada de elementos que devem obrigatoriamente constar 

das faturas emitidas pelos sujeitos passivos do imposto, de regras relativas à sua elaboração, 

arquivamento e conservação, incluindo a respetiva transmissão e conservação por meios 

eletrónicos, bem como a possibilidade de recurso, em determinadas condições, á “auto 

faturação” e à contratação de 3ªs pessoas para a elaboração de faturas. 

Por exemplo, consideram-se docs equivalentes à fatura, os docs, e, no caso de faturação 

eletrónica, as mensagens que, contendo os requisitos exigidos para as faturas, visem alterar a 

fatura inicial e a ela façam remissão. 

As faturas ou docs equivalentes podem, sob reserva de aceitação pelo destinatário, ser emitidas 

por via eletrónica desde que seja garantida a autenticidade da sua origem e a integridade do seu 

conteúdo mediante assinatura eletrónica avançada ou intercâmbio eletrónico de dados. 

Há lugar à conservação dos docs eletrónicos, devendo conservar-se em suporte de papel as 

correspondentes listagens por cada período de tributação. 

85. Portaria n.º 131/2004 de 09/02: Aprova o Regulamento Arquivístico da Comissão 

Nacional da UNESCO 

Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2004/02/033B00/07670779.pdf 

Resumo: 

São descritos no preâmbulo da portaria, os dois instrumentos fundamentais de gestão de 

documentos, o plano de classificação e a tabela de seleção. A TS é responsável pela gestão do 

ciclo de vida dos docs e a definição da memória da instituição. O P Classificação descreve, 

normaliza e controla a produção documental em fase ativa. 

O Arquivo da CNU constitui um sistema integrado de arquivo corrente, intermédio e definitivo. 

O arq. Corrente gera a produção documental, conservando os docs na sua fase de vida ativa. O 

arquivo intermédio guarda os docs em fase semi ativa executando as tarefas que lhe são 

cometidas no âmbito da recolha, conservação, disponibilização, seleção, eliminação e 

transferência. 

Os docs com valor histórico são remetidos para o serviço de Arquivo Histórico Diplomático do 

MNE. 

Há lugar a um processo de avaliação dos docs para o efeito da sua conservação permanente ou 

eliminação, findos os prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. A CNU atribui os 

prazos de conservação, sendo estes contados a partir da data final dos processos, dos docs 

integrados em coleção e dos registos. A Torre do Tombo determina o destino final dos 

documentos. 

Há formalidades de remessa dos docs para as várias fases de arquivo e para a eliminação, e 

registo desta remessa, as quais se fazem por um auto de entrega acompanhado de uma guia de 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2001&id=301L0115
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1977&id=377L0388
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remessa, que identifica e controla a documentação remetida. A documentação é assinada e 

autenticada (com selo branco?) pelos intervenientes. 

Há lugar a substituição de suporte, feita segundo as normas ISO e previsão da existência de docs 

eletrónicos, que devem ser preservados em ambiente eletrónico para uma preservação com 

segurança, fidedignidade, integridade, autenticidade, durabilidade e acessibilidade, havendo um 

plano de preservação eletróncia que obedece à norma ISO 15489. 

86. Portaria n.º 235/2004 de 3 de Março: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Centro Nacional de Proteção contra os Riscos Profissionais no que se refere à 

avaliação, seleção e eliminação da  sua documentação 

Ministérios da Cultura e da Segurança Social e do Trabalho 

https://dre.pt/pdf1s/2004/03/053B00/12211231.pdf 

Resumo: 

“10.º Substituição do suporte 

1 - A substituição de documentos originais em suporte de papel por microfilme deverá ser 

realizada quando funcionalmente justificável. 

2 - A microfilmagem é feita na observância das normas técnicas definidas pela ISO 

(International Organization for Standardization) por forma a garantir a integridade, 

autenticidade, segurança e durabilidade da informação no novo suporte. 

3 - Das séries de conservação permanente é feita uma matriz (negativa de sais de prata - 1.ª 

geração, com valor de original), um duplicado de trabalho realizado a partir da matriz (positivo 

em sais de prata - 2.ª geração) e uma cópia de consulta, podendo esta ser efetuada em suporte 

digital. Das séries que tenham como destino final a eliminação é feita uma matriz em sais de 

prata e uma cópia de consulta. 

4 - Os microfilmes não podem sofrer cortes ou emendas nem apresentar rasuras ou quaisquer 

outras alterações que ponham em causa a sua integridade e autenticidade. 

5 - Os microfilmes deverão conter termos de abertura e encerramento, autenticados com 

assinatura e carimbo do responsável da instituição detentora da documentação e da entidade 

responsável pela execução da transferência de suportes. Estes deverão conter a descrição dos 

documentos, a identificação do operador, o local e a data de execução da transferência de 

suporte e ainda todos os elementos técnicos necessários ao controlo de qualidade definidos pela 

ISO. 

6 - De todos os rolos produzidos deverá ser elaborado: 

a) Ficha descritiva com os dados relativos à documentação microfilmada; 

b) Ficha de controlo de qualidade, ótico, físico, químico e arquivístico do novo suporte 

documental produzido. 

7 - As matrizes e os duplicados em sais de prata das séries de conservação permanente deverão 

ser acondicionados em materiais adequados e armazenados em espaços próprios, com 

temperatura, humidade relativa e qualidade de ar controladas, de acordo com o exigido pela ISO 

para microfilmes de conservação permanente. 

8 - Os procedimentos da microfilmagem deverão ser definidos em regulamento próprio 

do Centro Nacional de Proteção contra os Riscos Profissionais tendo em consideração os pontos 

acima referidos. 

9 - As cópias obtidas a partir de microcópia autenticada têm a força probatória do original, nos 

termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro. 

10 - Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 2 de Julho, a substituição de 

suporte de documentação de conservação permanente apenas será possível mediante autorização 

https://dre.pt/pdf1s/2004/03/053B00/12211231.pdf
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expressa do organismo coordenador da política arquivística, a quem competirá a definição dos 

seus pressupostos técnicos”. 

87. Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março: Aprova a Lista Europeia de Resíduos 

Ministérios da Economia, da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, da Saúde e das 

Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 

https://dre.pt/pdf1s/2004/03/053B00/11881206.pdf 

Resumo: 

“1 - Os diferentes tipos de resíduos incluídos na Lista são totalmente definidos pelo código de 

seis dígitos para os resíduos e, respetivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos 

capítulos e subcapítulos. São, assim, necessárias as seguintes etapas para identificar um resíduo 

na lista: 

a) Procurar, nos capítulos 01 a 12 ou 17 a 20, a fonte geradora do resíduo e identificar o código 

de seis dígitos apropriado para o resíduo (excluindo os códigos terminados em 99 desses 

capítulos). Algumas unidades de produção podem ter de classificar as suas atividades em vários 

capítulos. Por exemplo, uma fábrica de automóveis pode produzir resíduos pertencentes aos 

capítulos 12 (resíduos de moldagem e do tratamento de superfície de metais), 11 

(resíduos inorgânicos com metais, provenientes do tratamento de metais e do seu revestimento) 

e 08 (resíduos da utilização de revestimentos), dependendo das diferentes fases do processo de 

fabrico; 

b) Se não for possível encontrar nenhum código apropriado nos capítulos 01 a 12 ou 17 a 20, 

devem ser consultados os capítulos 13, 14 e 15 para identificação dos resíduos; 

c) Se nenhum destes códigos de resíduos se aplicar, a identificação do resíduo faz-se em 

conformidade com o capítulo 16; 

d) Se o resíduo não se enquadrar no capítulo 16, utilizar-se-á o código 99 (resíduos não 

especificados noutra categoria) na secção da Lista correspondente à atividade identificada na 

primeira etapa”. 

88. Decreto-Lei n.º 47/2004 de 3 de Março: Define o regime geral das incorporações da 

documentação de valor permanente em arquivos públicos 

Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2004/03/053A00/11611162.pdf 

Resumo: 

“O Estado, especialmente através da administração central, bem como as demais entidades 

públicas e privadas têm o direito e o dever de preservar, organizar, defender e valorizar o 

património arquivístico nacional. Constituem o património arquivístico nacional os documentos, 

qualquer que seja a data, forma ou suporte material, produzidos ou recebidos por uma entidade 

pública ou privada no exercício da sua atividade. Inicialmente conservados a título de prova ou 

informação, esses documentos se considerados de valor permanente, decorrente da sua 

relevância jurídica, política, económica, social, cultural, religiosa ou científica, devem ser 

integrados em arquivos históricos para que possam ser utilizados pelos investigadores e pelos 

cidadãos em geral. 

A obrigatoriedade de incorporar em arquivos públicos a documentação histórico-cultural de 

interesse nacional e internacional é referida em vários diplomas legais, nomeadamente nos 

Decretos-Leis n.º 447/88, de 10 de Dezembro, 16/93, de 23 de Janeiro, e 60/97, de 20 de Março, 

e na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, mas não definem concretamente em 

que arquivos deverá ser efetuada. 

No entanto, até à publicação da atual Lei Orgânica do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre 

https://dre.pt/pdf1s/2004/03/053B00/11881206.pdf
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do Tombo (IAN/TT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 60/97, de 20 de Março, estava consignada a 

obrigatoriedade de incorporação da documentação dos organismos da administração central no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. No âmbito das suas funções este estava «encarregado de 

assegurar o tratamento e conservação dos documentos emanados da administração central e de 

toda a documentação de interesse histórico-cultural de âmbito nacional e internacional». Na 

reestruturação efetuada através do Decreto-Lei n.º 106-G/92, de 1 de Junho, data em que passou 

a designar-se por Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, eram-lhe atribuídas as mesmas funções: 

«conservar, organizar, ampliar e divulgar os documentos histórico-culturais disponíveis, 

emanados das instituições da administração central, bem como toda a 

demais documentação histórico-cultural de interesse nacional e internacional nele depositada». 

Ao abrigo destes diplomas e, ainda, do regulamento de 1902, aprovado por Decreto de 14 de 

Junho, foram efetuadas numerosas incorporações na Torre do Tombo. 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro, estipula no seu artigo 8.º que 

os Arquivos Nacionais/Torre do Tombo são o órgão de gestão nacional dos arquivos e que o 

Decreto-Lei n.º 60/97, de 20 de Março, atribui ao IAN/TT a salvaguarda e valorização do 

património arquivístico nacional enquanto fundamento da memória coletiva e individual, fator 

da identidade nacional e fonte de investigação científica e, ainda, lhe comete as ações de 

programação das incorporações e de coordenação da informação relativa às mesmas, importa, 

agora, definir a que arquivos definitivos deve ser remetida a documentação histórica”. 

89. Portaria n. 321/2004 de 19 de Março (DR. IIª S): Aprova o Regulamento 

arquivístico da IGAI 

Ministérios da Cultura e da Administração Interna 

http://dre.pt/pdf2sdip/2004/03/067000000/0424704253.pdf 

Resumo: 

Com o mesmo conteúdo de avaliação, seleção, eliminação e substituição de suporte dos 

documentos e permanência em vida ativa, arquivo intermédio e aquivo definitivo. 

90. Portaria n.º 509/2004 de 14/05: Aprova o Regulamento Arquivístico da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa 

Ministérios da Cultura, da Saúde e da Segurança Social e do Trabalho 

https://dre.pt/pdf1s/2004/05/113B00/30473102.pdf  

Resumo: 

A portaria de 2004 refere a sua base legal, o DL 447/88 de 10/12, que obriga à reformulação das 

portarias publicadas ao abrigo do DL 29/72 de 24/1. Várias portarias regulavam o tratamento da 

documentação da SCML. De novo, a gestão do espaço e a complexidade de uma documentação 

prolixa, são evocadas. São revogadas as três portarias e a portaria atual reformula a gestão 

documental da SCML.  

Os arquivos são corrente, intermédio e histórico ou definitivo. Há lugar à avaliação dos docs e à 

fixação e prazos de conservação pela SCML existindo uma tabela de seleção que regista, 

consagra e sintetiza as disposições relativas à gestão documental A tabela de seleção formulada 

pela SCML deve obter o parecer favorável da Torre do Tombo. 

Pode haver transferência de suportes, substituindo-se os docs originais por microfilmes. A 

microfilmagem obedece à norma ISO, sendo, para as séries de conservação permanente 

realizada uma matriz e um duplicado mais uma cópia de consulta. Os rolos com os microfilmes 

são identificados, os microfilmes contém termos de abertura e encerramento, e são autenticados 

com assinatura e carimbo dos responsáveis pela documentação e pela execução da transferência 

de suporte. 

As cópias obtidas a partir das microcópias autenticadas têm a força probatória do original nos 

http://dre.pt/pdf2sdip/2004/03/067000000/0424704253.pdf
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termos do disposto no art.º 3º do DL. 447/88, de 10/12. 

O acesso e a confidencialidade do arquivo da SCML atenta a critérios de confidencialidade de 

informação, definidos internamente de acordo com a Lei geral. 

91. Despacho conjunto n.º 340/2004 de 5 de Junho: Aprova o Regulamento 

arquivístico do Tribunal de Contas e serviços de apoio 

Ministério da Cultura e Tribunal de Contas 

https://dre.pt/pdf2s/2004/06/132000000/0879608804.pdf 

Resumo: 

“O crescente aumento da documentação arquivada no Tribunal de Contas e respetivos serviços 

de apoio justifica a adoção de critérios específicos de conservação permanente e de inutilização 

de documentos, em ordem à adequada gestão dos espaços de arquivo e à salvaguarda da 

documentação com interesse histórico.  

Nestes termos, ao abrigo do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, o 

Ministro da Cultura e o Presidente do Tribunal de Contas, ouvido o Instituto dos Arquivo 

Nacionais/Torre do Tombo, determinam o seguinte:  

1 - É aprovado o regulamento arquivístico do Tribunal de Contas e respetivos serviços de apoio 

no que se refere à avaliação, seleção e eliminação da sua documentação, em anexo ao presente 

despacho conjunto e do qual faz parte integrante”. 

92. Portaria n.º 896/2004 de 22 de Julho: Aprova o Regulamento da Comissão de 

Seleção e Desclassificação 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

https://dre.pt/pdf1s/2004/07/171B00/45994601.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Objecto. O presente diploma regula a composição e o exercício das competências 

da Comissão de Seleção e Desclassificação, que funciona no âmbito do Instituto Diplomático do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, doravante referida como Comissão. 

Artigo 2.º Composição 

1 - A Comissão é composta por um presidente e integra, pelo menos, dois vogais, do quadro da 

carreira diplomática, com categoria não inferior a ministro plenipotenciário. 

2 - A presidência da Comissão compete a um funcionário diplomático com a categoria de 

embaixador. 

3 - A Comissão é secretariada pelo diretor de serviços do Arquivo Histórico-Diplomático. 

Artigo 3.º Funcionamento 

1 - As deliberações da Comissão são tomadas por maioria absoluta dos seus membros, tendo o 

presidente voto de qualidade em caso de empate. 

2 - O presidente da Comissão pode incumbir qualquer dos seus vogais de o representar em 

missões específicas. 

3 - A Comissão pode criar, na sua dependência direta, grupos de trabalho de carácter temporário 

e para matérias específicas, definindo caso a caso as suas funções. 

Artigo 4.º Atribuições da Comissão 

Incumbe à Comissão: 

a) Avaliar a documentação que, pela sua importância administrativa, probatória, testemunhal ou 

https://dre.pt/pdf2s/2004/06/132000000/0879608804.pdf
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informativa, possui valor permanente e que, como tal, deverá integrar o arquivo definitivo; 

b) Recomendar a eliminação da restante documentação, estabelecendo os respetivos prazos de 

conservação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro; 

c) Avaliar e dar parecer sobre quais os documentos que devem permanecer classificados nos 

termos da lei. 

Artigo 5.º Desclassificação 

1 - Para efeitos da presente portaria, os termos «classificado» e «desclassificado» designam o 

grau de acessibilidade dos documentos. 

2 - Só a Comissão pode desclassificar e abrir à consulta pública os documentos classificados 

conservados no Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

3 - Os documentos classificados conservados no Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros manterão essa qualidade enquanto não decorrerem 30 anos sobre a 

sua elaboração. 

4 - Poderão, todavia, antes de findo o prazo mencionado no número anterior, ser 

desclassificados os documentos que, pela sua natureza e conteúdo, não contenham dados 

suscetíveis de fazer perigar os interesses do Estado Português, de outros sujeitos de direito 

internacional ou ser prejudiciais a direitos protegidos de pessoas singulares ou coletivas. 

5 - Não serão desclassificados os documentos, mesmo que elaborados há mais de 30 anos, que: 

a) Sejam suscetíveis de pôr em risco ou causar danos à segurança interna ou externa do Estado 

Português ou às relações por este mantidas com outros sujeitos de direito internacional; 

b) Respeitem a organizações internacionais, particularmente de defesa, de que Portugal seja 

membro; 

c) Tenham sido transmitidos a título confidencial por outros sujeitos de direito internacional, 

enquanto estes os mantiverem classificados; 

d) Contenham dados que possam pôr em causa a reputação, honra, bom nome ou imagem das 

pessoas singulares ou coletivas a que digam respeito, salvo nos casos previstos nos n.º 2 e 3 do 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro. 

6 - Fora dos casos previstos nas alíneas a), b) e c) do número anterior, a desclassificação de 

documentos relativos a negociações com outros sujeitos de direito internacional poderá ser 

precedida da consulta destes, assim a Comissão o entenda necessário. 

7 - A consulta de documentação desclassificada pode ser justificadamente vedada, quando se 

verifique que, no caso concreto, pode prejudicar gravemente os interesses do Estado Português. 

8 - Os procedimentos de desclassificação de documentos das instituições da União Europeia 

respeitarão as regras específicas aplicáveis”. 

93. Portaria n.º 1264/2004 de 28 de Setembro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do ex-Ministério da Ciência e do Ensino Superior 

Ministérios da Ciência, Inovação e Ensino Superior e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2004/09/229B00/61416149.pdf 

Resumo: 

“O arquivo de um organismo é um importante elemento da memória de uma instituição, mas é 

também um instrumento de apoio à tomada de decisão e à comprovação dos factos. 

Com efeito, no decurso da sua atividade, a Secretaria Geral tem assistido a um crescente 

aumento da documentação arquivada, gerador de desnecessários custos e ineficiências, pelo que 

se justifica a adoção de critérios específicos de conservação permanente e inutilização de 
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documentos sem qualquer interesse e com prazos de conservação já prescritos, para uma 

adequada gestão de espaços de arquivo e salvaguarda da documentação com interesse histórico, 

científico ou outro atendível. 

Surge assim a necessidade de elaborar um regulamento geral de arquivos que inclua os critérios 

de avaliação, os prazos de conservação e a forma de eliminação dos documentos que são 

definidos por portaria, aprovada pelas Ministras da Ciência, Inovação e Ensino Superior e 

da Cultura”. 

94. Portaria n.º 1271/2004 de 6 de Outubro: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

Ministérios da Ciência, Inovação e Ensino Superior e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2004/10/235B00/62206228.pdf 

Resumo: 

“O Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), no âmbito das suas 

atribuições e competências, é um centro de criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência 

e da tecnologia, que através da articulação do estudo, da docência e da investigação contribui 

para o desenvolvimento da sociedade e para a cooperação e o intercâmbio cultural, científico e 

tecnológico com as instituições congéneres nacionais e internacionais. 

Decorrente da sua ação de docência e de investigação tem vindo a assistir-se a um contínuo 

aumento da produção documental, nomeadamente nos serviços académicos e nas unidades 

orgânicas descentralizadas deste Instituto. 

Assim, surge a necessidade de implementar um sistema integrado de gestão de documentos. 

Para o efeito, pretende-se pôr em prática um conjunto de procedimentos técnicos que permitam, 

por um lado, a correta utilização da documentação produzida pelos serviços do ISCTE e, por 

outro, a preservação da documentação que deixando de ter interesse jurídico e administrativo 

para o Instituto, se revela todavia fundamental para a investigação histórica”. 

95. Decreto-Lei n.º 230/2004 de 10 de Dezembro: Estabelece o regime jurídico a que 

fica sujeita a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/95/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, e a Diretiva n.º 2002/96/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Janeiro de 2003 

https://dre.pt/pdf1s/2004/12/288A00/70507062.pdf 

Resumo: 

“Registo de produtores de EEE 

1 - Todos os produtores de EEE, independentemente do sistema de gestão de REEE por que 

optarem, estão sujeitos a uma obrigação de registo, de forma a tornar possível acompanhar e 

fiscalizar o cumprimento das obrigações e dos objetivos fixados no presente diploma e demais 

legislação aplicável. 

2 - Os produtores devem comunicar à entidade responsável pela organização do registo o tipo e 

quantidade de equipamentos colocados no mercado nacional, bem como o sistema de gestão por 

que optaram em relação a cada tipo de REEE. 

3 - Os produtores devem identificar o respetivo número de registo nas faturas que emitem, nos 

documentos de transporte e em documentos equivalentes. 

4 - Os produtores de EEE que coloquem equipamentos no mercado nacional através de 

https://dre.pt/pdf1s/2004/10/235B00/62206228.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0095
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0096
https://dre.pt/pdf1s/2004/12/288A00/70507062.pdf
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comunicação à distância também estão sujeitos às obrigações constantes dos números 

anteriores. 

5 - O não cumprimento da obrigação estabelecida no n.º 1 do presente artigo implica a proibição 

de comercialização de EEE no mercado nacional”. 

96. Portaria n.º 1469/2004 de 20 de Dezembro: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e da Direcção-Geral dos 

Assuntos Comunitários 

Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2004/12/296B00/71977218.pdf 

Resumo: 

“O arquivo de um organismo além de ser a memória da instituição é um instrumento de apoio à 

tomada de decisão e à comprovação dos factos, sendo a conservação dos documentos 

determinada por imperativos de natureza administrativa, legal ou fiscal. 

O grande acervo documental acumulado pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos 

Europeus (GSEAE) e pela Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários (DGAC) justifica a 

avaliação, seleção, preservação e valorização do património arquivístico através de um sistema 

de gestão que permita a determinação de prazos de conservação, a eliminação dos documentos 

sem valor arquivístico e a conservação daqueles que possuam interesse histórico, cultural, 

científico, administrativo ou outro atendível”. 

97. Portaria n.º 414/2005 de 13 de Abril: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros no que se refere à 

avaliação, seleção e eliminação da sua documentação 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2005/04/072B00/29622966.pdf 

Resumo: 

1.º Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento é aplicável a toda a documentação produzida e recebida, no âmbito das 

suas atribuições e competências, pela Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 

adiante designada por SGPCM. 

2.º Avaliação 

1 - O processo de avaliação dos documentos de arquivo da SGPCM tem por objetivo a 

determinação do seu valor para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, 

findos os prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade da SGPCM a atribuição dos prazos de conservação dos documentos 

em fase ativa e semi ativa. 

3 - Os prazos de conservação são os que constam da tabela de seleção, anexo I da presente 

portaria. 

4 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos processos, dos 

documentos integrados em coleção, dos registos ou da constituição dos dossiers. 

5 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta da SGPCM. 

3.º Seleção 

1 - A seleção dos documentos a conservar permanentemente em arquivo definitivo deve ser 

https://dre.pt/pdf1s/2004/12/296B00/71977218.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2005/04/072B00/29622966.pdf
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efetuada pela SGPCM de acordo com as orientações estabelecidas na tabela de selecção. 

2 - Os documentos aos quais for reconhecido valor arquivístico devem ser conservados, em 

arquivo, no suporte original, exceto nos casos cuja substituição seja previamente autorizada nos 

termos do n.º 4 do artigo 10.º 

4.º Tabela de seleção de documentos 

1 - A tabela de seleção consigna e sintetiza as disposições relativas à avaliação documental. 

2 - A tabela de seleção deve ser submetida a revisões com vista à sua adequação às alterações da 

produção documental. 

3 - Para efeitos do disposto no n.º 2, deve a SGPCM obter o parecer favorável do IAN/TT 

enquanto organismo coordenador da política arquivística nacional, mediante proposta 

devidamente fundamentada. 

5.º Remessas para arquivo intermédio 

1 - Findos os prazos de conservação em fase ativa, a documentação com reduzidas taxas de 

utilização deverá, de acordo com o estipulado na tabela de seleção, ser remetida do arquivo 

corrente para o arquivo intermédio. 

2 - As remessas dos documentos para arquivo intermédio devem ser efetuadas de acordo com a 

periodicidade que a SGPCM vier a determinar. 

6.º Remessas para arquivo definitivo 

1 - Os documentos cujo valor arquivístico justifiquem a sua conservação permanente, de acordo 

com a tabela de seleção, deverão ser remetidos para arquivo definitivo, após cumprimento dos 

respetivos prazos de conservação. 

2 - As remessas não podem pôr em causa a integridade dos conjuntos documentais. 

8.º Eliminação 

1 - A eliminação dos documentos aos quais não for reconhecido valor arquivístico, não se 

justificando a sua conservação permanente, deve ser efetuada logo após o cumprimento dos 

respetivos prazos de conservação fixados na tabela de seleção. 

2 - A eliminação dos documentos que não estejam mencionados na tabela de seleção carece de 

autorização expressa do IAN/TT. 

3 - A decisão sobre o processo de eliminação deve atender a critérios de confidencialidade e 

racionalidade de meios e custos. 

Substituição do suporte 

1 - A substituição do suporte dos documentos será feita por microfilme, desde que fique clara, 

expressa e inequivocamente garantida a sua preservação, segurança, autenticidade, durabilidade 

e consulta de acordo com as normas técnicas da International Standard Organization, 

abreviadamente designada por ISO. 

2 - O suporte fílmico a que alude o número anterior não poderá apresentar cortes, emendas ou 

quaisquer outras alterações que ponham em causa a sua integridade e reproduzirá os respetivos 

termos de abertura e encerramento. 

2.1 - Dos termos de abertura e encerramento constarão obrigatoriamente: 

Identificação dos responsáveis pela transferência da informação; 

Local e data da execução da transferência; 

Assinaturas e carimbo. 

3 - Deverá ser elaborado um registo e fichas de controlo de qualidade do suporte fílmico 

produzido. 
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4 - A substituição do suporte dos documentos a que alude o n.º 2 do artigo 3.º só poderá ser 

efetuada mediante parecer favorável do IAN/TT, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 121/92, de 2 de Julho. 

5 - As cópias obtidas a partir de microcópia autenticada têm a força probatória do original, nos 

termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro. 

98. Portaria n.º 418/2005 (2.ª série) de 30 de março: Aprova o Regulamento de 

Conservação Arquivístico da Secretaria Geral do Ministério da Administração 

Interna 

Ministérios da Administração Interna e da Cultura 

https://dre.pt/pdf2s/2005/03/062000000/0488104887.pdf 

Resumo: 

“O arquivo de um organismo é um importante elemento da memória de uma instituição, mas 

também é um instrumento de apoio à tomada de decisão e à comprovação dos factos.  

Com efeito, no decurso da sua atividade, a Secretaria Geral tem assistido a um crescente 

aumento da documentação arquivada. Justifica-se a adoção de critérios específicos de 

conservação permanente, inutilização de documentos sem qualquer interesse informativo e com 

prazos de conservação já prescritos, tendo em vista uma adequada gestão de espaço de arquivo e 

salvaguarda da documentação com interesse histórico e científico.  

Surge assim um regulamento geral de arquivos, que inclui critérios de avaliação e seleção, 

prazos de conservação, forma de eliminação e substituição de suporte dos documentos 

produzidos pelos serviços da Secretaria Geral”.  

99. Portaria n.º 819/2005 de 13 de Setembro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários 

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2005/09/176B00/55555560.pdf 

Resumo: 

“1.º Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento é aplicável à documentação produzida e recebida, no âmbito das suas 

atribuições e competências, pela Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários, 

doravante designada por CAFEB. 

2.º Avaliação de documentos 

1 - O processo de avaliação dos documentos do arquivo da CAFEB tem por objetivo a 

determinação do seu valor para efeitos da sua conservação permanente ou eliminação, findos os 

prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade da CAFEB a atribuição dos prazos de conservação dos documentos 

em fase ativa e semi ativa. 

(…) 

4 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos processos, dos 

documentos integrados em coleção, dos registos ou da constituição em dossiers. 

5 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta da CAFEB. 

3.º Seleção 

1 - A seleção dos documentos a conservar permanentemente em arquivo definitivo deve ser 

efetuada pela CAFEB, de acordo com as orientações estabelecidas na tabela de seleção. 

https://dre.pt/pdf2s/2005/03/062000000/0488104887.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2005/09/176B00/55555560.pdf
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2 - Os documentos aos quais for reconhecido valor arquivístico devem ser conservados em 

arquivo, no suporte original, exceto nos casos cuja substituição seja previamente autorizada nos 

termos do n.º 5 do n.º 10.º do presente Regulamento. 

4.º Tabela de seleção de documentos 

1 - A tabela de seleção consigna e sintetiza as disposições relativas à avaliação documental. 

2 - A tabela de seleção deve ser submetida a revisões com vista à sua adequação às alterações da 

produção documental. 

(…) 

5.º Remessas para arquivo intermédio 

1 - Findos os prazos de conservação em fase ativa, a documentação com reduzidas taxas de 

utilização administrativa deve, de acordo com o estipulado na tabela de seleção, ser remetida do 

arquivo corrente para o arquivo intermédio dos serviços. 

2 - As remessas de documentos para o arquivo intermédio devem ser efetuadas de acordo com a 

periodicidade que a CAFEB vier a determinar. 

6.º Remessas para arquivo definitivo 

1 - Os documentos cujo valor arquivístico justifique a sua conservação permanente, de acordo 

com a tabela de seleção, devem ser remetidos para arquivo definitivo, após cumprimento dos 

respetivos prazos de conservação. 

2 - As remessas não podem pôr em causa a integridade dos conjuntos documentais. 

7.º Formalidades das remessas 

1 - As remessas referidas nos n.º 5.º e 6.º devem obedecer às seguintes formalidades: 

a) Serem acompanhadas por um auto de entrega, a título de prova; 

b) O auto de entrega deve ter anexa uma guia de remessa destinada à identificação e controlo da 

documentação remetida, obrigatoriamente rubricada e autenticada pelas partes envolvidas no 

processo; 

c) A guia de remessa será feita em triplicado, ficando o original no serviço destinatário, sendo o 

duplicado devolvido ao serviço de origem; 

d) O triplicado será provisoriamente utilizado no arquivo intermédio ou definitivo como 

instrumento de descrição documental, após ter sido conferido e completado com as referências 

topográficas e demais informação pertinente, só podendo ser eliminado após a elaboração do 

respetivo inventário. 

2 - Os formulários referidos nas alíneas anteriores são os que constam dos anexos II e III do 

presente Regulamento. 

8.º Eliminação 

1 - A eliminação dos documentos aos quais não for reconhecido valor arquivístico, não se 

justificando a sua conservação permanente, deve ser efetuada logo após o cumprimento dos 

respetivos prazos de conservação fixados na tabela de seleção. 

2 - A eliminação dos documentos que não estejam mencionados na tabela de seleção carece de 

autorização expressa do IAN/TT. 

3 - A decisão sobre o processo de eliminação deve atender a critérios de confidencialidade e 

racionalidade de meios e custos. 

9.º Formalidades da eliminação 

1 - As eliminações dos documentos mencionados no n.º 8.º devem obedecer às seguintes 

formalidades: 
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a) Serem acompanhadas de um auto de eliminação, que fará prova do abate patrimonial; 

b) O auto de eliminação deve ser assinado pelo dirigente do serviço ou organismo em causa, 

bem como pelo responsável do arquivo; 

c) O referido auto será feito em duplicado, ficando o original no serviço que procede à 

eliminação e sendo o duplicado remetido para o IAN/TT. 

2 - O formulário do auto de eliminação consta do anexo IV do presente Regulamento. 

10.º Substituição do suporte 

1 - A substituição do suporte dos documentos é feita por microfilme, desde que fique clara, 

expressa e inequivocamente garantida a sua preservação, segurança, autenticidade, durabilidade 

e consulta, de acordo com as normas técnicas da International Standard Organization, 

abreviadamente designada por ISO. 

2 - O suporte fílmico a que alude o número anterior não poderá apresentar cortes, emendas ou 

quaisquer outras alterações que ponham em causa a sua integridade e reproduzirá os respetivos 

termos de abertura e encerramento. 

3 - Dos termos de abertura de encerramento constam obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Identificação dos responsáveis pela transferência da informação; 

b) Local e data de execução da transferência; 

c) Assinaturas e carimbo. 

4 - Deve ser elaborado um registo e fichas de controlo de qualidade do suporte fílmico 

produzido. 

5 - A substituição do suporte dos documentos a que alude o n.º 2 do n.º 3.º só pode ser efetuada 

mediante parecer favorável do IAN/TT, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

121/92, de 2 de Julho. 

6 - As cópias obtidas a partir de microcópia autenticada têm a força probatória do original, nos 

termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro. 

11.º Acessibilidade e comunicabilidade 

O acesso e comunicabilidade do arquivo da CAFEB atende a critérios de confidencialidade da 

informação, definidos internamente em conformidade com a lei geral. 

12.º Fiscalização 

Compete ao IAN/TT a inspeção técnica sobre o disposto no presente Regulamento”. 

100. Portaria n.º 1039/2005 de 12 de Outubro: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Inspeção Geral das Atividades Culturais 

Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2005/10/196B00/59875995.pdf 

Resumo: 

“No decurso da sua atividade, a Inspeção Geral das Atividades Culturais tem vindo a acumular 

um crescente acervo documental que justifica a avaliação, seleção, preservação e valorização do 

património arquivístico, bem como a definição de prazos de conservação. 

Considera-se, por isso, necessário criar condições objetivas para uma gestão mais eficaz, com 

inerentes vantagens funcionais para esta instituição. 

O presente diploma visa instituir um conjunto de normas que regulem o ciclo de vida da 

documentação de arquivo, controlando, desta forma, o seu crescimento, assegurando a 

conservação de documentos com interesse histórico ou eliminando documentos sem valor 

https://dre.pt/pdf1s/2005/10/196B00/59875995.pdf
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probatório ou informativo”. 

101. Decreto-Lei n.º 178-A/2005 de 28/10: Aprova o documento único automóvel, 

mediante a criação do certificado de matrícula 

Ministério da Justiça 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 1999/37/CE, do Conselho, de 29 de 

Abril, com a redação dada pela Diretiva n.º 2003/127/CE, da Comissão, de 23 de Dezembro, 

relativa aos documentos de matrícula dos veículos 

https://dre.pt/pdf1s/2005/10/208A01/00020016.pdf  

Resumo: 

Pelo Documento Único Automóvel se cria o Certificado de Matrícula que agrega a informação 

anteriormente constante do título de registo de propriedade e do livrete do veículo. 

A vantagem de um título único que significa um único suporte, acresce a possibilidade de o 

cidadão resolver todas as questões relativas ao certificado de matrícula num só local, os serviços 

desconcentrados da DGV ou nas conservatórias do registo automóvel. Por outro lado, cria-se 

um meio de receção de docs mais cómodo: o envio do certificado por correio ao cidadão para a 

sua morada. 

Uma outra vantagem é a segurança física do documento, de que não dispunham o t.r.p nem o 

livrete.  

Enfim, as conservatórias de registo automóvel não tem uma competência limitada a uma 

jurisdição sobre parte do território: o cidadão pode requerer junto de qualquer delas a prática de 

atos de registo do veículo. Alarga-se o conjunto de atos que podem ser praticados pelos 

ajudantes, desconcentrando competências outrora reservadas aos conservadores, acolhe-se a 

possibilidade de entrega de pedidos de registo abrangendo mais de um veículo e adotam-se 

várias medidas destinadas a permitir, no futuro, a apresentação do pedido de registo online e a 

sua tramitação por via eletrónica na Conservatória.  

102. Portaria n.º 1175/2005 de 21 de Novembro: Aprova o Regulamento Arquivístico 

do Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia 

Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2005/11/223B00/65906597.pdf 

Resumo: 

“O acervo documental do Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia (ICAM) remonta à 

criação do extinto Instituto Português de Cinema. Sendo inegável o valor da documentação 

existente no arquivo e da sua importância histórica para a cinematografia nacional, não foi a 

mesma objeto de tratamento, pelo que é urgente a sua avaliação sistemática, para efeitos não só 

de seleção, preservação e valorização da relevância informativa e probatória, mas também para 

possibilitar o seu acesso para efeitos de consulta. A relevância é acrescida quando se pretende 

institucionalizar os meios e os mecanismos do registo da atividade cinematográfica e 

audiovisual. 

Por outro lado, pretende-se regular o estabelecimento de regras de avaliação, seleção, 

conservação e destruição dos documentos estabelecendo o ciclo de vida da documentação num 

sector tão sensível como o em referência”. 

 

 

 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1999&id=399L0037
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2003&id=303L0127
https://dre.pt/pdf1s/2005/10/208A01/00020016.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2005/11/223B00/65906597.pdf
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103. Portaria n.º 1310/2005 de 21/12: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística dos Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário. Revoga a 

Portaria n.º 130/86, de 3 de Abril 

Ministérios da Educação e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2005/12/243B00/71697177.pdf 

Resumo: 

A importância da gestão documental nas escolas é sublinhada pela verificação de que a ausência 

de uma perspetiva de gestão documental aplicada aos seus arquivos e o carácter transversal dos 

sistemas arquivísticos fechados sobre si próprios conduzem à perda de parte da memória da 

educação com as consequências que daí advém para a investigação e a História do País. 

Em cada estabelecimento de ensino básico e secundário há lugar à seleção de documentos, 

devendo estes estabelecimentos fixar os prazos de conservação.  

A tabela de seleção está anexa à portaria no original do DR. Esta pode ser revista 

periodicamente, devendo estas revisões ser submetidas ao controlo do IAN/TT. 

As escolas são dotadas de um arquivo corrente, intermédio e definitivo. Todas as entregas para 

os vários serviços de arquivo são acompanhadas de uma guia de remessa que identifica os docs. 

A eliminação de docs obedece aos critérios da tabela de seleção devendo ser autorizada pelo 

IAN/TT quando não conste desta tabela. 

Existe um auto de eliminação que faz prova do abate patrimonial, sendo assinado pelos 

responsáveis do arquivo e do centro de cópia, o qual é feito em duplicado remetido este ao 

IAN/TT. 

A substituição do suporte dos docs é permitida desde que seja garantida a sua preservação, 

segurança, autenticidade, durabilidade e consulta. 

A substituição de suporte dos docs históricos apenas se faz mediante autorização do IAN/TT. 

O acesso e a comunicabilidade dos arquivos dos estabelecimentos de ensino básico e secundário 

atenderão a critérios de confidencialidade da informação definidos internamente, de acordo com 

a Lei geral. 

104. Portaria n.º 1327/2005 de 28 de Dezembro: Altera para três anos o prazo mínimo 

de conservação dos documentos relativos a prescrição de medicamentos e 

requisições de MCD/AT/consultas, referenciados com o n.º 43 na tabela anexa à 

Portaria n.º 835/91, de 16 de Agosto 

Ministérios da Saúde e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2005/12/248B00/72747274.pdf 

Resumo: 

“O Regulamento Arquivístico da ex-Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários e das 

Administrações Regionais de Saúde foi aprovado pela Portaria n.º 835/91, de 16 de Agosto. 

De acordo com a tabela de avaliação e seleção anexa à citada portaria, 

o prazo de conservação administrativa das prescrições de medicamentos e requisições de 

MCD/AT/consultas é de um ano, período de tempo que se tem revelado insuficiente, 

nomeadamente se considerado para efeitos de investigação criminal. 

Atenta a força probatória que a lei confere àquela documentação, urge, pois, proceder à 

alteração da referida tabela no que se refere ao prazo prescrito para a conservação administrativa 

daqueles documentos”. 

 

https://dre.pt/pdf1s/2005/12/243B00/71697177.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2005/12/248B00/72747274.pdf


Anexos 

185 

105. Portaria n.º 95/2006 de 30/01: Aprova o Regulamento Arquivístico do Centro 

Nacional de Pensões, dos Centros Distritais de Segurança Social e Serviços de 

Fiscalização do Instituto da Segurança Social, I. P. 

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2006/01/021B00/06590725.pdf  

Resumo: 

Assume crescente importância a reorganização dos arquivos da Adm. Pública, dada a sua 

particular responsabilidade no que respeita á salvaguarda dos direitos dos cidadãos, garantindo a 

conservação dos meios de prova administrativa exigidos por lei, bem como a preservação da 

memória nacional das instituições, nomeadamente com relevo na investigação. 

A produção documental impõe a adoção de soluções urgentes e eficazes que viabilizem a 

qualidade na prestação de serviços e a eficiência nos recursos adstritos à função de arquivo, 

como meio de prestação da informação correta e atempada em resposta ao elevado número de 

solicitações quotidianas. 

Refere ainda o preâmbulo a criação dos corretos instrumentos de gestão de documentos de que 

qualifica a portaria como normativo por excelência. Insiste na necessidade em contemplar a 

formação humana e a existência de espaços físicos apropriados. Define o ciclo de vida do 

documento como ativo, semi ativo e inativo. 

O regulamento aplica-se aos docs da CNP, dos Centros Distritais de S. Social (CDSS) e dos 

Serviços de Fiscalização (SF). 

Cada um dos sistemas de arquivo da CNP, CDSS e SF forma um sistema integrado de arquivos 

correntes (AC), arquivos intermédios (AI) e arquivos definitivos ou históricos (AH). 

A gestão e coordenação dos sistemas integrados de arquivo é cometida aos serviços intermédios 

da CNP dos CDSS e dos SF, aos quais cabe desenvolver a função arquivística através de 

instrumentos de normalização, gestão, descrição e conservação, devendo, para o efeito, ser 

dotados dos meios materiais necessários e RH especializados. 

Os documentos, que tanto o são em suporte papel, micrográfico e eletrónico, são avaliados, 

determinando-se o seu valor para o efeito da sua conservação permanente ou eliminação findos 

os prazos de conservação em vida ativa e semi ativa. Os serviços centrais do ISS atribuem os 

prazos de conservação aos docs. Estes constam da Tabela de Seleção (TS) em Anexo I ao 

Regto. 

Os prazos de conservação dos docs são contados da data final dos processos, dos docs 

integrados em coleção, dos registos ou da constituição de dossiers. Ao IAN/TT compete a 

determinação do destino final dos docs. 

A seleção dos docs a conservar permanentemente em arq. definitivo deve ser efetuada pelos 

arquivos intermédios da CNP, CDSS e SF em colaboração com os produtores de acordo com os 

critérios da TS. Há uma periodicidade regular de remessas para arquivo intermédio com auto de 

entrega e guia de remessa identificando os docs. A eliminação dos docs não constantes da TS 

deve ser autorizada pelo IAN/TT. Há lugar a um auto de eliminação assinado pelo dirigente do 

Serviço da SS e pelo responsável do arquivo intermédio, em duplicado, sendo o duplicado 

remetido para o IAN/TT. 

Pode ser efetuada a substituição de suporte de acordo com as normas ISO que garanta a 

preservação, a segurança, a durabilidade e a consulta. 

As cópias obtidas a partir de microcópia autenticada têm a força probatória do original nos 

termos do art. 3º do DL 447/88 de 10/12. O acesso e comunicabilidade atende a critérios de 

confidencialidade da informação definidos internamente de acordo com a lei geral. Supõe-se 

naturalmente que, de acordo com a CEDH o particular interessado tem acesso ilimitado à 

informação que lhe diz respeito. 

https://dre.pt/pdf1s/2006/01/021B00/06590725.pdf
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106. Portaria n.º 270/2006 de 22 de Março: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Instituto Nacional de Estatística 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2006/03/058B00/20872095.pdf 

Resumo: 

“2.º Avaliação 

1 - O processo de avaliação dos documentos do arquivo do INE tem por objetivo a 

determinação do seu valor, para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, 

findos os respetivos prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade do INE a atribuição dos prazos de conservação dos documentos em 

fase ativa e semi ativa. 

3 - Os prazos de conservação são os que constam da «Tabela de seleção», publicada como 

anexo I do presente Regulamento e que dele faz parte integrante. 

4 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir do momento em que os processos, 

coleções, registos ou dossiers encerram em termos administrativos e não há qualquer 

possibilidade de serem reabertos. 

5 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta do INE. 

3.º Seleção 

1 - A seleção dos documentos a conservar permanentemente em arquivo definitivo deve ser 

efetuada pelo INE, de acordo com as orientações estabelecidas na tabela de seleção. 

2 - Os documentos aos quais for reconhecido valor arquivístico devem ser conservados em 

arquivo no suporte original, exceto nos casos cuja substituição seja previamente autorizada nos 

termos do n.º 4 do artigo 10.º 

4.º Tabela de seleção 

1 - A tabela de seleção consigna e sintetiza as disposições relativas à avaliação documental. 

2 - A tabela de seleção deve ser submetida a revisões periódicas, as quais devem obter parecer 

favorável do IAN/TT, enquanto organismo coordenador da política arquivística nacional, 

mediante proposta devidamente fundamentada. 

5.º Remessas para arquivo intermédio 

1 - Findos os prazos de conservação em fase ativa, a documentação com reduzidas taxas de 

utilização deverá, de acordo com o estipulado na tabela de seleção, ser remetida do arquivo 

corrente para o arquivo intermédio. 

2 - As remessas dos documentos para arquivo intermédio devem ser efetuadas de acordo com a 

periodicidade que o INE vier a determinar. 

6.º Remessas para arquivo definitivo 

1 - Os documentos e ou a informação contida em suporte micrográfico cujo valor arquivístico 

justifique a sua conservação permanente, de acordo com a tabela de seleção, deverão ser 

remetidos para arquivo definitivo após o decurso dos respetivos prazos de conservação. 

2 - As remessas não podem pôr em causa a integridade dos conjuntos documentais”. 

https://dre.pt/pdf1s/2006/03/058B00/20872095.pdf
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107. Portaria n.º 523/2006 de 8 de Junho: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Direcção-Geral das Autarquias Locais relativo à avaliação, seleção e eliminação de 

documentação 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2006/06/111B00/40824088.pdf 

Resumo: 

O crescente aumento da documentação arquivada na Direcção-Geral das Autarquias Locais tem 

criado graves dificuldades na gestão dos seus espaços de arquivo. 

Justifica-se, assim, a adoção de critérios específicos de conservação permanente e de 

inutilização de documentos, em ordem à adequada gestão daqueles espaços, sendo premente a 

existência de um regulamento arquivístico que defina de forma inequívoca os prazos de 

conservação e o destino final dos documentos. 

Pretende-se, assim, criar um património arquivístico constituído por documentos de elevada 

utilidade, expurgando-se aqueles que não satisfaçam quaisquer interesses administrativos, 

probatórios, informativos ou de investigação. 

108. Portaria n.º 628/2006 de 23 de Junho: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. 

Ministérios das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2006/06/120B00/44844501.pdf 

Resumo: 

“8.º Eliminação 

1 - A eliminação dos documentos aos quais não for reconhecido valor arquivístico, não se 

justificando a sua conservação permanente, deve ser efetuada imediatamente após o decurso dos 

prazos de conservação fixados na tabela de seleção. A sua eliminação poderá, contudo, ser feita 

antes de decorridos os referidos prazos desde que os documentos sejam microfilmados de 

acordo com as disposições do n.º 10.º 

2 - Sem embargo da definição dos prazos mínimos de conservação estabelecidos na tabela de 

avaliação e seleção, as instituições podem conservar por prazos mais dilatados, a título 

permanente ou temporário, global ou parcialmente, as séries documentais que entenderem, 

desde que não prejudique o bom funcionamento dos serviços. 

3 - A eliminação dos documentos que não estejam expressamente mencionados na tabela de 

seleção carece de autorização expressa do IAN/TT. 

4 - A eliminação dos documentos aos quais tenha sido reconhecido valor arquivístico 

(conservação permanente) só poderá ser efetuada desde que os documentos sejam 

microfilmados de acordo com as disposições do n.º 10.º 

5 - A decisão sobre o processo de eliminação deve atender a critérios de confidencialidade e 

racionalidade de meios e custos. 

9.º Formalidades da eliminação 

1 - As eliminações dos documentos mencionados no n.º 8.º devem obedecer às seguintes 

formalidades: 

a) Serem acompanhadas de um auto de eliminação, o qual fará prova do abate patrimonial; 

b) O auto de eliminação deve ser assinado pelo dirigente do serviço ou organismo em causa, 

bem como pelo responsável do arquivo; 

c) O referido auto será feito em duplicado, ficando o original no serviço que procede à 

https://dre.pt/pdf1s/2006/06/111B00/40824088.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2006/06/120B00/44844501.pdf
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eliminação, sendo o duplicado remetido para o IAN/TT para conhecimento. 

2 - O modelo do auto de eliminação consta do anexo III da presente portaria, que dela faz parte 

integrante. 

10.º Substituição do suporte 

1 - A substituição de documentos originais em suporte de papel por microfilme deve ser 

realizada quando funcionalmente justificável. 

2 - A microfilmagem é feita com a observância das normas técnicas definidas pela ISO 

(International Organization for Standardization) de forma a garantir a integridade, autenticidade, 

segurança e durabilidade da informação no novo suporte. 

3 - Das séries de conservação permanente é feita uma matriz (negativa de sais de prata - 1.ª 

geração, com valor de original), um duplicado de trabalho realizado a partir da matriz (positivo 

em sais de prata - 2.ª geração) e uma cópia de consulta, podendo esta ser efetuada em suporte 

digital. Das séries que tenham como destino final a eliminação é feita uma matriz em sais de 

prata e uma cópia de consulta. 

4 - Os microfilmes não podem sofrer cortes ou emendas, nem apresentar rasuras ou quaisquer 

outras alterações que ponham em causa a sua integridade e autenticidade. 

5 - Os microfilmes deverão conter termos de abertura e encerramento, autenticados com 

assinatura e carimbo do responsável da instituição detentora da documentação e da entidade 

responsável pela execução da transferência de suportes. Estes deverão conter a descrição dos 

documentos e todos os elementos técnicos necessários ao controlo de qualidade definidos pela 

ISO. 

6 - De todos os rolos produzidos deverá ser elaborada: 

a) Ficha descritiva com os dados relativos à documentação microfilmada; 

b) Ficha de controlo de qualidade, ótico, físico, químico e arquivístico do novo suporte 

documental produzido. 

7 - As matrizes e os duplicados em sais de prata das séries de conservação permanente devem 

ser acondicionados em materiais adequados e armazenados em espaços próprios, com 

temperatura, humidade relativa e qualidade de ar controladas, de acordo com o exigido pelas 

normas ISO, respeitantes a microfilmes de conservação permanente. 

8 - Os procedimentos da microfilmagem deverão ser definidos em regulamento interno tendo 

em consideração os números acima referidos. 

9 - As cópias obtidas a partir de microcópia autenticada têm a força probatória do original, nos 

termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro. 

10 - Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 2 de Julho, a substituição de 

suporte de documentação de conservação permanente apenas é possível mediante autorização 

expressa do organismo coordenador da política arquivística, a quem competirá a definição dos 

seus pressupostos técnicos. 

11 - O IAN/TT, na sua ação fiscalizadora, reserva-se o direito de realizar testes aos filmes 

executados”. 
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109. Portaria n.º 684/2006 de 4 de Julho: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério da Educação. Revoga a Portaria n.º 33/99, de 20 de 

Janeiro 

Secretaria Geral do Ministério da Educação 

https://dre.pt/pdf1s/2006/07/12700/47354747.pdf 

Resumo: 

“A Portaria n.º 33/99, de 20 de Janeiro, aprovou o Regulamento Arquivístico da Secretaria 

Geral do Ministério da Educação. 

As alterações, entretanto, introduzidas na estrutura orgânica da Secretaria Geral pelo Decreto 

Regulamentar n.º 12/2004, de 28 de Abril, na sequência da missão e competências que lhe são 

atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 de Outubro, tornaram imperioso proceder à 

revisão da referida portaria. 

A Secretaria Geral do Ministério da Educação, à semelhança da grande maioria dos serviços da 

Administração Pública, tem vindo a assistir ao crescimento exponencial da documentação de 

arquivo, gerador de custos e ineficiências que importa reduzir. 

A possibilidade de proceder à eliminação de conjuntos documentais, sem qualquer valor 

patrimonial e com os prazos de conservação já prescritos, representa, para as várias unidades 

orgânicas deste serviço central e para os seus arquivos, inúmeras vantagens, quer em termos de 

racionalização dos procedimentos de gestão documental e de gestão de espaços, quer em termos 

de eficácia e de rentabilização de meios. 

Por outro lado, permite a assunção mais objetiva das suas novas competências na salvaguarda 

da documentação com valor histórico, científico, arquitetónico, pedagógico ou cultural e na sua 

divulgação. 

A presente portaria visa, assim, regulamentar a avaliação, seleção e determinação dos prazos de 

conservação administrativa e a eliminação dos documentos produzidos pela Secretaria Geral 

do Ministério da Educação, bem como os procedimentos administrativos que lhes estão 

associados”. 

110. Portaria n.º 745/2006 de 1 de Agosto: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Secretaria Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

https://dre.pt/pdf1s/2006/08/14700/54815488.pdf 

Resumo: 

“1.º Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento é aplicável a toda a documentação produzida e recebida no âmbito das 

suas atribuições e competências pela Secretaria Geral do Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações, adiante designada por SG. 

2.º Avaliação 

1 - O processo de avaliação dos documentos do arquivo da SG tem por objetivo a determinação 

do seu valor, para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, findos os 

respetivos prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade da SG a atribuição dos prazos de conservação dos documentos em 

fase ativa e semi ativa. 

3 - Os prazos de conservação são os que constam da tabela de seleção que constitui o anexo I do 

presente Regulamento. 

4 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir do momento em que os processos, 

https://dre.pt/pdf1s/2006/07/12700/47354747.pdf
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coleções, registos ou dossiers encerram em termos administrativos e não há qualquer 

possibilidade de serem reabertos. 

5 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta da SG. 

3.º Seleção 

1 - A seleção dos documentos a conservar permanentemente em arquivo definitivo deve ser 

efetuada pela SG, de acordo com as orientações estabelecidas na tabela de seleção. 

2 - Os documentos aos quais for reconhecido valor arquivístico devem ser conservados em 

arquivo no suporte original, exceto nos casos cuja substituição seja previamente autorizada nos 

termos do n.º 10 do artigo 10.º do presente Regulamento. 

4.º Tabela de seleção 

1 - A tabela de seleção consigna e sintetiza as disposições relativas à avaliação documental. 

2 - A tabela de seleção deve ser submetida a revisões, com vista à sua adequação às alterações 

da produção documental. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, deve a SG obter parecer favorável do IAN/TT, 

enquanto organismo coordenador da política arquivística nacional, mediante proposta 

devidamente fundamentada”. 

111. Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro: Aprova o regime geral da gestão de 

resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do 

Conselho, de 12 de Dezembro 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

https://dre.pt/pdf1s/2006/09/17100/65266545.pdf 

Resumo: 

“O regime que ora se institui também não perde de vista a necessidade ponderosa de simplificar 

as relações administrativas que o Estado estabelece com o particular. Desde logo, o prazo 

previsto para o procedimento geral de licenciamento previsto neste decreto-lei é 20 dias mais 

breve do que o do anterior procedimento de autorização prévia constante do Decreto-Lei n.º 

239/97, de 9 de Setembro; e é igualmente prevista a aplicação de um regime de licenciamento 

simplificado que permite a emissão de uma licença num prazo máximo de 20 dias. Prevê-se 

ainda a possibilidade de dispensa de licenciamento para determinadas operações quando sejam 

definidas normas específicas para o exercício das mesmas, ficando neste caso sujeitas a uma 

comunicação prévia. Ainda no âmbito dos procedimentos criados pelo presente decreto-lei, 

adota-se o recurso aos meios informáticos como método de agilização da tramitação 

procedimental e desloca-se a obrigação de obter informação detida por autoridades públicas 

para a esfera da entidade licenciadora. E de modo a evitar uma oneração desnecessária do 

particular com o esforço de se sujeitar a procedimentos administrativos diferentes com vista a 

exercer uma mesma atividade, o licenciamento ora criado articula-se numa relação de 

complementaridade e alternatividade com os regimes de licenciamento ambiental e de 

licenciamento industrial já em vigor. Assim, as operações de gestão de resíduos sujeitas aos 

regimes do licenciamento ambiental ou industrial não ficam sujeitas à emissão de qualquer outra 

licença adicional, sendo o cumprimento do presente decreto-lei assegurado no âmbito desses 

procedimentos. O novo regime introduz, portanto, um acréscimo de eficiência e de eficácia na 

prossecução dos seus objetivos, sem prejuízo da imperativa defesa do interesse público em 

causa. 

3 - O diploma que agora se aprova não se limita, porém, à introdução de aperfeiçoamentos ao 

regime legal até agora em vigor. Bem pelo contrário, pretende-se com ele introduzir 

instrumentos novos no ordenamento jurídico português, desde logo aqueles que se prendem com 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0012
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1991&id=391L0689
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uma melhor gestão da informação em matéria de gestão dos resíduos, hoje em dia 

imprescindível não apenas para que a Administração realize cabalmente as suas funções como 

para operadores económicos e grande público. 

A necessidade de garantir a recolha de toda a informação relevante sobre o «ciclo de vida» 

dos resíduos havia determinado a obrigatoriedade de realização de um registo de um conjunto 

de dados relativos à sua produção e gestão já no âmbito do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 

Setembro. O ónus de recolha desses elementos recaía, porém, ainda que em moldes distintos, 

sobre produtores e operadores de gestão de resíduos, de onde resultou o agravamento dos 

encargos burocráticos dos particulares e a ineficácia do sistema de registo. Mais ainda, o 

próprio sistema de registo a implementar divergia consoante o tipo de resíduos em causa, 

tornando a informação disponível incoerente, por um lado, insuficiente, por outro. Atualmente, 

a evolução dos meios tecnológicos permite e impõe o recurso a mecanismos de registo de 

informação mais evoluídos. A Internet, ao potenciar a recolha e o tratamento fáceis, rápidos e 

seguros de dados de proveniência distinta, tem vindo a ganhar importância crescente no 

processamento de informação sobre resíduos. Neste contexto, foi assumida como prioritária a 

reestruturação do Sistema de Gestão de Informação sobre Resíduos  (SGIR), tendo sido posto 

em execução um conjunto de mecanismos que procuram otimizar os recursos afetos ao 

processamento da informação estatística neste sector. 

É neste enquadramento que surge, com o novo regime ora aprovado, o Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), um projeto ambicioso, faseado no tempo, que visa 

disponibilizar, por via eletrónica, um mecanismo uniforme de registo e acesso a dados sobre 

todos os tipos de resíduos, substituindo os anteriores sistemas e mapas de registo. Para o efeito, 

a obrigatoriedade de efetuar o registo permanece a cargo de produtores, operadores de gestão 

de resíduos e entidades responsáveis pelos sistemas de gestão, mas o sistema agora instituído 

permite a interação entre a Autoridade Nacional dos Resíduos e as entidades registadas, de 

forma a garantir maior facilidade no registo, no tratamento dos dados e na otimização dos 

procedimentos de carregamento e validação da informação, bem como a disponibilização ao 

público de informação atualizada sobre o sector. 

No domínio da gestão da informação em matéria de resíduos, é inovação deste diploma a 

criação da Comissão de Acompanhamento de Gestão dos Resíduos (CAGER), à qual cabe 

acompanhar as condições e evolução do mercado de resíduos, as operações e sistemas de gestão 

de resíduos e desempenhar um papel ativo, tanto no incentivo ao aproveitamento 

dos resíduos enquanto matérias-primas secundárias, quanto na adoção das novas e melhores 

tecnologias disponíveis para a sua gestão. Ao concentrar na CAGER as estruturas de observação 

já existentes e alargando as suas funções, reforçam-se as políticas públicas de gestão 

de resíduos, pois estas exigem o conhecimento real e quotidiano do sector, e reforça-se também 

a participação dos interessados na conceção dessas políticas, ganhando a decisão pública 

legitimação por via procedimental. A par disto, prevê-se ainda que o desempenho ambiental das 

atividades desenvolvidas nos centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de 

resíduos sólidos perigosos (CIRVER) e nas instalações de incineração e co-incineração seja 

objeto de acompanhamento público através da criação de uma comissão local de 

acompanhamento, matéria de especial sensibilidade para o grande público”. 

112. Portaria n.º 1300/2006 de 14 de Setembro (IIª S): Aprova o regulamento 

Arquivístico da Secretaria Geral do Ministério da Economia e da Inovação. 

https://dre.pt/pdf2sdip/2006/09/178000000/1886018866.pdf 

Resumo: 

“A adequada gestão de documentos de arquivo, com práticas eficazes nos domínios da criação, 

organização, utilização, conservação, avaliação, seleção e eliminação de documentos impõe-se 

face ao crescimento da produção documental junto das administrações produtoras e 

responsáveis pelo seu tratamento”. 

https://dre.pt/pdf2sdip/2006/09/178000000/1886018866.pdf
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113. Portaria n.º 30/2007 de 5 de Janeiro: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Transportes Aéreos Portugueses, S. A. 

Ministérios das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2007/01/00400/00850109.pdf 

Resumo: 

“Nas últimas décadas a Transportes Aéreos Portugueses, S. A., adiante designada por TAP, S. 

A., foi sujeita a uma dinâmica que, para além do seu crescimento enquanto organização, teve 

como consequência um aumento substancial da produção documental. 

Dadas as características únicas desta instituição e do seu lugar, indelével, na história nacional, 

entendeu a TAP, S. A., ser fundamental, no cumprimento do quadro legal em vigor e consciente 

da importância do seu património arquivístico, implementar uma política consentânea com a 

racionalização do processo de gestão documental. 

Elaborou-se o presente regulamento arquivístico na perspetiva de definir de forma inequívoca os 

prazos de conservação e o destino final dos documentos, dotando os serviços de critérios 

objetivos em matéria de avaliação, seleção e eliminação de documentos. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

447/88, de 10 de Dezembro, manda o Governo, pelos Ministros das Obras Públicas, Transportes 

e Comunicações e da Cultura, o seguinte: 

1.º É aprovado o Regulamento de Conservação Arquivística da Transportes Aéreos Portugueses, 

S. A., que se publica em anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante. 

2.º São revogadas as Portarias n.º 45/85, de 22 de Janeiro, e 770/89, de 5 de Setembro. 

3.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”. 

114. Portaria n.º 52/2007 de 9 de janeiro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas no que se refere à avaliação, seleção, conservação e eliminação da sua 

documentação. Revoga a Portaria n.º 1143/2001, de 27 de Setembro 

https://dre.pt/pdf1s/2007/01/00600/01630169.pdf 

Resumo: 

“2.º Avaliação de documentos 

1 - O processo de avaliação dos documentos de arquivo da SEG-MADRP tem por objetivo a 

determinação do seu valor para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, 

findos os prazos de conservação administrativa. 

2 - Os prazos de conservação administrativa dos documentos, da responsabilidade da SEG-

MADRP, são os que constam da tabela de seleção, anexo I da presente portaria. 

3 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos processos, dos 

documentos integrados em coleção, dos registos ou da constituição dos dossiers. 

4 - Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, adiante designado por IAN/TT, 

a determinação do destino final dos documentos, sob proposta da SEG-MADRP. 

3.º Seleção 

1 - A seleção dos documentos a conservar permanentemente em arquivo definitivo deve ser 

efetuada pela SEG-MADRP, de acordo com as orientações estabelecidas na tabela de seleção. 

2 - Os documentos aos quais for reconhecido valor arquivístico devem ser conservados, em 

arquivo, no suporte original, exceto nos casos cuja substituição seja previamente autorizada nos 

termos do n.º 4 do artigo 9.º 

https://dre.pt/pdf1s/2007/01/00400/00850109.pdf
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4.º Tabela de seleção de documentos 

1 - A tabela de seleção consigna e sintetiza as disposições relativas à avaliação documental. 

2 - A tabela de seleção deve ser submetida a revisões periódicas com vista à sua adequação às 

alterações da produção documental. 

3 - Para efeitos do disposto no n.º 2, deve a SEG-MADRP obter o parecer favorável do IAN/TT 

enquanto organismo coordenador da política arquivística nacional, mediante proposta 

devidamente fundamentada”. 

115. Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17/01: Altera o regime jurídico da redução do capital 

social de entidades comerciais, eliminando a intervenção judicial obrigatória e 

promovendo a simplificação global do regime, cria a Informação Empresarial 

Simplificada (IES) e procede à alteração do Código das Sociedades Comerciais, do 

Código de Registo Comercial, do Decreto-Lei n.º 248/86, de 25 de Agosto, do 

Código de Processo Civil, do Regime Nacional de Pessoas Coletivas e do 

Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2007/01/01200/03780388.pdf  

Resumo: 

Obedecendo ao princípio segundo o qual “os cidadãos e as empresas não podem ser onerados 

com imposições burocráticas que nada acrescentem à qualidade do serviço” o presente DL visa 

trazer simplificações administrativas no domínio do registo comercial e dos atos notariais 

conexos. 

Elimina-se a intervenção judicial obrigatória para a redução do capital social das Soc. Com. 

Neste caso esta redução do CS já não era feita por escritura pública mas permanecia a 

intervenção judicial que agora se retira. Havendo litígio, pode sempre recorrer-se a tribunal. 

Cria-se a Informação Empresarial Simplificada (IES) que agrega num único ato 4 obrigações 

legais. Agora a entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal; o registo da 

prestação de contas, a prestação de informação estatística ao INE e a prestação de dados 

contabilísticos anuais para o BdP passam a cumprir-se integralmente com o envio eletrónico da 

informação contabilista, realizado uma só vez. 

Elimina-se a necessidade de solicitar a emissão de um novo certificado de admissibilidade da 

firma quando haja mudança de sede para concelho diferente, desde que a firma da sociedade 

seja apenas constituída por uma expressão de fantasia, acrescida ou não de referência à 

atividade. 

Tornam-se gratuitos os atos de registo comercial e automóvel que decorram de alterações 

toponímicas. 

Permite-se até 30.06.2007 o registo gratuito da transformação dos estabelecimentos individuais 

de responsabilidade limitada em sociedades unipessoais por quotas, fomentando a transição para 

um tipo societário mais atual. 

Procede-se ao aperfeiçoamento de algumas disposições do CSC e do C Reg Com. 
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116. Portaria n.º 320/2007 de 23 de março: Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de 

Dezembro, que aprovou o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado 

de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

https://dre.pt/pdf1s/2007/03/05900/16991700.pdf 

Resumo: 

“A Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, aprovou o Regulamento de Funcionamento do 

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), o qual estabelece as regras 

do registo a que se refere o artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, no 

âmbito do SIRER, bem como a gestão da respetiva base de dados, composta pela coletânea de 

elementos informativos, dispostos de modo sistemático ou metódico, suscetíveis de acesso 

individual por meios eletrónicos ou outros. 

A citada portaria definiu ainda os prazos concedidos aos utilizadores para registo no SIRER, 

contados a partir da data da sua entrada em vigor - 1 de Dezembro de 2006 -, respetivamente, 90 

dias úteis para os que se encontrassem já em atividade e 30 dias úteis após início da atividade 

para os novos utilizadores, bem como, excecionalmente, que os mapas 

de registo de resíduos relativos ao ano de 2006 pudessem ser preenchidos até ao dia 31 de Maio 

de 2007. 

Não obstante todos os esforços envidados para que o SIRER fique plenamente operacional, 

constata-se que, dada a complexidade das tarefas associadas e a necessidade de assegurar altos 

padrões de segurança e de certeza e rigor, não vai ser possível à Autoridade Nacional 

dos Resíduos e à Imprensa Nacional-Casa da Moeda, enquanto parceiro tecnológico do projeto, 

ter o SIRER disponível de modo a permitir aos seus utilizadores o cabal cumprimento das suas 

obrigações nos prazos acima referidos. Deste modo, tendo igualmente presente a necessidade de 

compatibilizar os prazos de cobrança das taxas de gestão de resíduos previstas na Portaria n.º 

1407/2006, de 18 de Dezembro, importa redefinir os prazos em questão, compatibilizando-os 

com a entrada em pleno funcionamento do SIRER. 

Procede-se ainda à revogação da Portaria n.º 178/97, de 16 de Maio, relativa ao mapa 

de resíduos hospitalares, que se encontrava ainda indevidamente em vigor”. 

117. Decreto-Lei n.º 93/2007 de 29 de março: Aprova a orgânica da Direcção-Geral de 

Arquivos 

Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2007/03/06300/19131916.pdf 

Resumo: 

“No quadro das orientações definidas pelo Programa de Reestruturação da Administração 

Central do Estado (PRACE) e dos objetivos do Programa do XVII Governo Constitucional no 

tocante à melhoria da qualidade dos serviços públicos e à modernização administrativa com 

ganhos de eficiência, importa concretizar o esforço de racionalização estrutural consagrado no 

Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de Outubro, que aprova a lei orgânica do Ministério da Cultura, 

avançando na definição dos modelos organizacionais dos serviços que integram a respetiva 

estrutura. 

Com a entrada em vigor da nova orgânica do Ministério da Cultura é criada a Direção Geral de 

Arquivos (DGARQ), a qual integra as atribuições até aqui cometidas ao Instituto dos Arquivos 

Nacionais/Torre do Tombo (IAN/TT) e ao Centro Português de Fotografia (CPF), os quais são 

extintos sendo objeto de fusão, mantendo, todavia, as respetivas identidades. À nova Direcção-

Geral apenas não serão cometidas as competências relativas ao apoio e à difusão da criação 

fotográfica, até aqui prosseguidas pelo CPF, as quais são integradas na Direcção-Geral das 

Artes. Também a Biblioteca Pública de Évora deixará de integrar a estrutura orgânica 

https://dre.pt/pdf1s/2007/03/05900/16991700.pdf
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da DGARQ, como arquivo dependente sendo transferida para a Direcção-Geral do Livro e das 

Bibliotecas. 

O presente diploma visa, assim, dar cumprimento ao estatuído no artigo 17.º, na alínea a) do n.º 

3 do artigo 26.º e no artigo 32.º do citado Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de Outubro. 

A Direcção-Geral de Arquivos é um serviço integrado na administração direta do Estado que 

prossegue as atribuições do Ministério da Cultura, designadamente no âmbito da salvaguarda do 

património arquivístico e património fotográfico, bem como de valorização da missão dos 

arquivos como repositório da memória coletiva, sendo assim a entidade coordenadora do 

sistema nacional de arquivos, independentemente da forma e suporte de registo. 

Com o atual enquadramento visa-se uma clara diferenciação entre as atribuições de coordenação 

nacional dos arquivos concretizadas pelos serviços centrais e as competências de gestão de 

acervos tutelados, cometidas aos arquivos de âmbito nacional e regional. 

Esta reforma permite assim a recuperação da identidade própria do Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo, enquanto arquivo central do Estado que preserva documentos originais desde o séc. 

IX até à atualidade, bem como a inclusão dos novos arquivos eletrónicos no âmbito de atuação 

do organismo, a par do mandato explícito para dar execução à lei que estabelece as bases da 

politica e do regime de proteção e valorização do património cultural, na sua vertente de 

património arquivístico e património fotográfico”. 

118. Portaria n.º 372/2007 de 30 de março: Estabelece a estrutura nuclear da 

Direcção-Geral de Arquivos e as competências das respetivas unidades orgânicas 

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2007/03/06400/20112014.pdf 

Resumo: 

O Decreto-Lei n.º 93/2007, de 29 de Março, definiu a missão, atribuições e tipo de organização 

interna da Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ). Importa, agora, no desenvolvimento daquele 

decreto-lei, determinar a estrutura nuclear dos serviços e as competências das respetivas 

unidades orgânicas. 

119. Portaria n.º 401-A/2007 de 5 de Abril: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Direcção-Geral do Orçamento 

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2007/04/06801/00020011.pdf 

Resumo: 

“O crescente aumento da documentação produzida e recebida na Direcção-Geral 

do Orçamento justifica a adoção de critérios específicos de conservação permanente e de 

inutilização de documentos, em ordem adequada à gestão dos espaços de arquivo e à 

salvaguarda de documentação com interesse histórico. 

Nestes termos e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 

2 de Julho, e da alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro, ouvido o 

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo: 

Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e da Administração Pública e da Cultura, o 

seguinte: 

1.º É aprovado o Regulamento Arquivístico da Direcção-Geral do Orçamento no que se refere à 

avaliação, seleção e eliminação da sua documentação, em anexo à presente portaria e da qual 

faz parte integrante. 

https://dre.pt/pdf1s/2007/03/06400/20112014.pdf
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2.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”. 

120. Decreto Legislativo Regional n.º 10/2007/A de 20 de Abril: Estabelece o regime 

geral dos arquivos e do património arquivístico da Região Autónoma dos Açores 

https://dre.pt/pdf1s/2007/04/07800/25042510.pdf 

Resumo: 

“Sendo o arquivo de um organismo a memória de uma instituição e um instrumento de apoio à 

tomada de decisão e a comprovação dos factos, importa que a conservação dos documentos seja 

determinada por imperativos de natureza administrativa, legal, fiscal e histórica. 

A racionalização do ciclo de vida dos documentos visa assegurar uma gestão efetiva dos 

recursos informativos com o consequente aumento da eficácia administrativa, garantindo a 

preservação da memória coletiva da Região. 

Neste contexto, o presente diploma visa dotar a Região Autónoma dos Açores de um 

instrumento jurídico fundamental para a implantação de um regime que permita a adequada 

gestão da documentação produzida pela Administração Pública na Região, pelo que nele se 

estabelecem normas relativas aos princípios e regime geral dos arquivos e do património 

arquivístico regional, à fixação de tabelas de seleção de documentos, comunicação e 

conservação dos mesmos, assim como a criação da comissão coordenadora para 

os arquivos da Região Autónoma dos Açores (CCARAA), enquanto órgão de gestão regional 

dos arquivos, cabendo-lhe propor a definição da política arquivística regional, o 

acompanhamento da sua execução e a ação fiscalizadora. 

Refira-se, por fim, que, atento o facto de nos últimos anos se terem verificado importantes 

transformações que afetam a gestão dos arquivos, como é o caso do desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, o presente diploma preceitua que os serviços 

devem promover e implantar as novas tecnologias da informação na gestão documental dos seus 

arquivos, desde que seja garantida a fiabilidade e integridade da informação”. 

“Artigo 3.º Atribuições da Região Autónoma dos Açores 

No âmbito do regime geral e do património arquivístico regional, cabe à Região Autónoma dos 

Açores, em especial: 

a) Programar e regulamentar a avaliação, a seleção e a eliminação da documentação; 

b) Promover uma correta aplicação das normas de organização documental, nomeadamente 

quanto à classificação e à ordenação; 

c) Garantir, facilitar e promover o acesso à documentação, nomeadamente através de 

instrumentos de descrição normalizados; 

d) Definir as condições gerais e especiais da comunicação dos documentos; 

e) Promover a coordenação entre os arquivos; 

f) Promover a formação profissional de técnicos de arquivo; 

g) Fomentar a investigação arquivística; 

h) Promover a cooperação regional, nacional e internacional no domínio de arquivos; 

i) Garantir a conservação, o restauro e a valorização da documentação; 

j) Garantir a qualidade das instalações destinadas aos arquivos. 

SECÇÃO II Princípios gerais 

Artigo 4.º Princípio da inventariação 

À Região Autónoma dos Açores compete promover a inventariação do património arquivístico 

regional, assegurando o levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos 

https://dre.pt/pdf1s/2007/04/07800/25042510.pdf
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bens culturais com vista à respetiva identificação, e apoiar a organização dos arquivos regionais, 

qualquer que seja a sua natureza. 

Artigo 5.º Princípio da acessibilidade 

À Região Autónoma dos Açores compete garantir, facilitar e promover o acesso à 

documentação detida por entidades públicas regionais”. 

121. Declaração de Retificação n.º 49/2007 de 29 de maio: De ter sido rectificada a 

Portaria n.º 372/2007, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e 

da Cultura, que estabelece a estrutura nuclear da Direcção-Geral de Arquivos e as 

competências das respetivas unidades orgânicas, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 64, de 30 de Março de 2007 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2007/05/10300/34593459.pdf 

Resumo: 

“1 - No artigo 1.º, «Estrutura nuclear da Direcção-Geral de Arquivos», no n.º 2, alínea c), onde 

se lê «Direção de Serviços de Gestão e Administração de Recursos.» deve ler-se «Direção de 

Serviços de Gestão.». 

2 - No artigo 5.º, «Direção de Serviços do Património Arquivístico», alínea g), onde se lê: 

«Assegurar o funcionamento do núcleo local de conservação e restauro de acordo com as 

orientações da DGARQ.» deve ler-se: 

«Assegurar o funcionamento do núcleo local de conservação e restauro de acordo com as 

orientações da DGARQ, em articulação com o Instituto dos Museus e da Conservação, I. P. 

(IMC, I. P.)»” 

122. Lei n.º 46/2007 de 24 de agosto: Regula o acesso aos documentos administrativos 

e a sua reutilização, revoga a Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, com a redação 

introduzida pelas Lei nº 8/95, de 29 de Março, e 94/99, de 16 de Julho, e transpõe 

para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2003/98/CE, do Parlamento e do 

Conselho, de 17 de Novembro, relativa à reutilização de informações do sector 

público 

https://dre.pt/pdf1s/2007/08/16300/0568005687.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Administração aberta 

O acesso e a reutilização dos documentos administrativos são assegurados de acordo com os 

princípios da publicidade, da transparência, da igualdade, da justiça e da imparcialidade. 

Artigo 2.º Objeto 

1 - A presente lei regula o acesso aos documentos administrativos, sem prejuízo do disposto na 

legislação relativa ao acesso à informação em matéria de ambiente. 

2 - A presente lei regula ainda a reutilização de documentos relativos a atividades desenvolvidas 

pelas entidades referidas no artigo 4.º, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro, relativa à 

reutilização de informações do sector público. 

3 - O acesso a documentos nominativos, nomeadamente quando incluam dados de saúde, 

efetuado pelo titular da informação, por terceiro autorizado pelo titular ou por quem demonstre 

um interesse direto, pessoal e legítimo rege-se pela presente lei. 

4 - O regime de exercício do direito dos cidadãos a serem informados pela Administração sobre 

https://dre.pt/pdf1s/2007/05/10300/34593459.pdf
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o andamento dos processos em que sejam diretamente interessados e a conhecer as resoluções 

definitivas que sobre eles forem tomadas consta de legislação própria. 

5 - O acesso aos documentos notariais e registrais, aos documentos de identificação civil e 

criminal e aos documentos depositados em arquivos históricos rege-se por legislação própria. 

Artigo 3.º Definições 

1 - Para efeitos da presente lei, considera-se: 

a) «Documento administrativo» qualquer suporte de informação sob forma escrita, visual, 

sonora, eletrónica ou outra forma material, na posse dos órgãos e entidades referidos no artigo 

seguinte, ou detidos em seu nome; 

b) «Documento nominativo» o documento administrativo que contenha, acerca de pessoa 

singular, identificada ou identificável, apreciação ou juízo de valor, ou informação abrangida 

pela reserva da intimidade da vida privada. 

2 - Não se consideram documentos administrativos, para efeitos da presente lei: 

a) As notas pessoais, esboços, apontamentos e outros registos de natureza semelhante; 

b) Os documentos cuja elaboração não releve da atividade administrativa, designadamente 

referentes à reunião do Conselho de Ministros e de secretários de Estado, bem como à sua 

preparação”. 

123. Decreto n.º 22/2007 de 17/10: Aprova o Acordo para a Promoção, a Oferta e a 

Utilização dos Sistemas de Navegação por Satélite GALILEO e GPS e Aplicações 

Conexas, assinado em Dromoland Castle, County Clare, em 26 de Junho de 2004 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

https://dre.pt/pdf1s/2007/10/20000/0749607510.pdf  

Resumo: 

“Tendo em conta que os Estados Unidos exploram um sistema de navegação por satélite, 

conhecido pela designação Global Positioning System (GPS), com dupla utilização e que 

fornece sinais de cronometria de precisão, navegação e determinação da posição para fins civis 

e militares; 

Atendendo a que a Comunidade Europeia está a desenvolver e planeia explorar um sistema civil 

mundial de navegação, cronometria e determinação da posição por satélite denominado 

GALILEO, que será compatível com o GPS em termos de radiofrequências e interoperável com 

os serviços GPS civis ao nível do utilizador; 

Considerando que o GPS e o GALILEO civis são compatíveis em termos de radiofrequências e 

interoperáveis a nível do utilizador e poderão aumentar o número de satélites visíveis de 

qualquer local da Terra e melhorar a acessibilidade a sinais de navegação para os utilizadores 

civis em todo o mundo; 

Considerando que a conclusão de um Acordo entre a Comunidade Europeia e os seus Estados 

membros, por um lado, e os Estados Unidos da América, por outro, constitui a oportunidade de 

estabelecer um quadro para a cooperação em matéria de promoção, oferta e utilização de sinais 

e serviços civis de navegação e cronometria GPS e GALILEO, serviços de valor acrescentado, 

dispositivos complementares e mercadorias na área de navegação mundial e de cronometria: 

Assim: 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova 

o Acordo para a Promoção, a Oferta e a Utilização dos Sistemas de Navegação por Satélite 

GALILEO e GPS e Aplicações Conexas, incluindo o anexo, assinado em Dromoland Castle, 

County Clare, em 26 de Junho de 2004, cujos textos, nas versões autenticadas nas línguas 

inglesa e portuguesa, se publicam em anexo”. 

https://dre.pt/pdf1s/2007/10/20000/0749607510.pdf
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Artigo 1º - objetivo: 

“O objetivo do presente Acordo consiste em estabelecer um quadro para a cooperação entre as 

Partes em matéria de promoção, oferta e utilização de sinais e serviços civis de navegação e 

cronometria GPS e GALILEO, serviços de valor acrescentado, dispositivos complementares e 

mercadorias na área da navegação mundial e da cronometria. As Partes tencionam trabalhar em 

conjunto, tanto ao nível bilateral como em fóruns multilaterais, nos termos previstos no Acordo, 

para promover e facilitar a utilização civil, comercial e científica, para fins pacíficos, de tais 

sinais, serviços e equipamentos, no respeito e para a realização dos interesses mútuos em 

matéria de segurança. O presente Acordo complementará e facilitará a aplicação dos acordos em 

vigor ou que possam vir a ser negociados entre as Partes relativos à conceção e à implementação 

de sinais e serviços civis, dispositivos complementares ou serviços de valor acrescentado no 

domínio da navegação e da cronometria por satélite”. 

124. Portaria n.º 12/2008 de 3 de Janeiro: Aprova o Regulamento de Conservação e 

Arquivístico do Instituto Politécnico do Porto 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/00200/0009600103.pdf  

Resumo: 

“5.º Remessas para arquivo intermédio 

1 - Findos os prazos de conservação em fase ativa, a documentação com reduzidas taxas de 

utilização deverá, de acordo com o estipulado na tabela de seleção, ser remetida do arquivo 

corrente para o arquivo intermédio. 

2 - As remessas dos documentos para arquivo intermédio devem ser efetuadas de acordo com a 

periodicidade que o IPP vier a determinar. 

6.º Remessas para arquivo definitivo 

1 - Os documentos e ou a informação contida em suporte micrográfico cujo valor arquivístico 

justifique a sua conservação permanente, de acordo com a tabela de seleção, deverão ser 

remetidos para arquivo definitivo após o cumprimento dos respetivos prazos de conservação. 

2 - As remessas não podem pôr em causa a integridade dos conjuntos documentais. 

7.º Formalidades das remessas 

1 - As remessas dos documentos mencionados nos artigos 5.º e 6.º devem obedecer às seguintes 

formalidades: 

a) Serem acompanhadas de um auto de entrega a título de prova; 

b) O auto de entrega deve ter em anexo uma guia de remessa destinada à identificação e 

controlo da documentação remetida, obrigatoriamente rubricada e autenticada pelas partes 

envolvidas no processo; 

c) A guia de remessa será feita em triplicado, ficando o original no serviço destinatário, sendo o 

duplicado devolvido ao serviço de origem; 

d) O triplicado será provisoriamente utilizado no arquivo intermédio ou definitivo como 

instrumento de descrição documental, após ter sido conferido e completado com as referências 

topográficas e demais informação pertinente, só podendo ser eliminado após a elaboração do 

respetivo inventário. 

2 - No caso de documentos eletrónicos produzidos pelo IPP, deverão ainda ser entregues: 

a) Os respetivos registos, índices, ficheiros, metadados e outros elementos de referência e 

identificação, sejam eles analógicos ou digitais; 

b) Documentos caracterizadores das soluções aplicacionais produtoras dos documentos 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/00200/0009600103.pdf
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referidos; 

c) Documentos caracterizadores do sistema operativo em que as mesmas aplicações foram 

mantidas; 

d) Documentos de meta informação elucidativos de conteúdo, estrutura e contexto funcional dos 

documentos produzidos; 

e) Deverá ser assegurada a estabilização da informação documental através da sua transferência 

para suportes físicos de armazenamento atualizados. 

3 - No que respeita a documentos eletrónicos complexos, como sistemas de bases de dados, 

deverão ser seguidos ainda os seguintes procedimentos: 

a) Migração da informação documental para formatos legíveis através de aplicações de 

utilização comum. 

4 - Os modelos referidos nas alíneas anteriores são os que constam do anexo ii à presente 

portaria. 

8.º Eliminação 

1 - A eliminação dos documentos aos quais não for reconhecido valor arquivístico, não se 

justificando a sua conservação permanente, deve ser efeituada logo após o cumprimento dos 

respetivos prazos de conservação fixados na tabela de seleção. A sua eliminação poderá, 

contudo, ser feita antes de decorridos os referidos prazos desde que os documentos sejam 

microfilmados de acordo com as disposições do artigo 10.º 

2 - Sem embargo da definição dos prazos mínimos de conservação estabelecidos na tabela de 

avaliação e seleção, as instituições podem conservar por prazos mais dilatados, a título 

permanente ou temporário, global ou parcialmente, as séries documentais que entenderem, 

desde que não prejudique o bom funcionamento dos serviços. 

3 - A eliminação dos documentos que não estejam mencionados na tabela de seleção carece de 

autorização expressa no IAN/TT. 

4 - A eliminação dos documentos aos quais tenha sido reconhecido valor arquivístico 

(conservação permanente) só poderá ser efetuada desde que os documentos sejam 

microfilmados de acordo com as disposições do artigo 10.º 

5 - A decisão sobre o processo de eliminação deve atender a critérios de confidencialidade e 

racionalidade de meios e custos e ainda de metodologias ecológicas de preservação de 

ambiente”. 

125. Portaria n.º 46/2008 de 15 de Janeiro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/01000/0053600542.pdf 

Resumo: 

“A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, criada pelo Decreto-Lei 

n.º 481/77, de 15 de Novembro, no cumprimento das suas atribuições de estudo, docência, 

investigação e prestação de serviços à comunidade, tem vindo a produzir um extensíssimo 

acervo de documentos que importa avaliar em termos arquivísticos. 

Há, assim, necessidade de aprovar um regulamento que estabeleça um conjunto de 

procedimentos técnicos que permitam avaliar a documentação produzida pela 

identificada Faculdade, com o objetivo de selecionar os documentos que devem integrar o 

arquivo definitivo da instituição e aqueles que devem ser eliminados. 

Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 447/88, 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/01000/0053600542.pdf
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de 10 de Dezembro: 

Manda o Governo, pelos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Cultura, o 

seguinte: 

1.º Aprovação 

É aprovado o Regulamento Arquivístico da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Nova de Lisboa, no que se refere à avaliação, seleção e eliminação da sua documentação, anexo 

à presente portaria, da qual faz parte integrante. 

2.º Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação”. 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01: Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a 

disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que 

revistam a natureza de contrato administrativo 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/02000/0075300852.pdf 

Resumo: 

O DL 18/2008 de 29/01 aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina 

aplicável à Contratação Pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a 

natureza de contrato administrativo. 

O CCP procede à redução do número e diversidade dos procedimentos pré-contratuais, 

passando a prever-se apenas o ajuste direto, a negociação com publicação prévia de anúncio, o 

concurso público, o concurso limitado por prévia qualificação e diálogo concorrencial. 

Eliminam-se os procedimentos que se revelam menos consentâneos com a concorrência ou 

cujas diferenças em face dos demais não justificam, apesar disso, a respetiva autonomização. 

O CCP prossegue o objetivo da simplificação da tramitação procedimental pré-contratual 

através da aposta nas tecnologias de informação. Introduz-se, a título principal, uma adequada 

participação procedimental através de meios eletrónicos. É fundamental, num quadro em que o 

Governo pretende promover a desburocratização, que a contratação pública seja 

desmaterializada – o que obriga entre outras coisas, à criação de um sistema alternativo ao 

clássico papel, fundando as comunicações em vias eletrónicas. Assegura-se também o 

encurtamento dos prazos procedimentais tanto reais quanto legais. 

O CCP acolhe a quase totalidade das novidades introduzidas pelas Diretivas comunitárias em 

matéria de contratação pública: o procedimento de diálogo concorrencial, os leilões eletrónicos, 

os acordos quadro, as centrais de compras e os sistemas de aquisição dinâmica. Estes são 

sistemas totalmente eletrónicos destinados aa permitir às entidades adjudicantes a celebração de 

contratos de aquisição de bens ou serviços de uso corrente, entendendo-se por tal, aqueles bens 

e serviços cujas especificações técnicas são estandardizadas. 

126. Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2008/A de 30 de Abril: Regulamenta o 

regime geral dos arquivos e do património arquivístico da Região Autónoma dos 

Açores 

https://dre.pt/pdf1s/2008/04/08400/0245602460.pdf 

Resumo: 

“O Decreto Legislativo Regional n.º 10/2007/A, de 20 de Abril, veio estabelecer o regime 

geral dos arquivos e do património arquivístico da Região Autónoma dos Açores, concentrando 

a sua concretização num serviço do Sistema Regional de Arquivos e remetendo a sua execução 

para diploma do Governo Regional. 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/02000/0075300852.pdf
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Determina-se que o serviço coordenador para os arquivos da Região Autónoma dos Açores é a 

Comissão Coordenadora para os Arquivos da Região Autónoma dos Açores. 

Considerando que a classificação da documentação deve fazer-se seguindo um critério 

orgânico-funcional, sempre que tal seja possível e de acordo com as características específicas 

dos mesmos, que a gestão de documentos faz-se em obediência a critérios de avaliação e 

selecção, de acordo com os quais se estabelecem prazos de conservação, formas de eliminação e 

se indicam os documentos a conservar permanentemente, e que a avaliação dos documentos de 

arquivo respeita à determinação do seu valor para efeitos da respetiva conservação permanente 

ou eliminação, findo o cumprimento dos respetivos prazos legais de conservação. 

Considerando a necessidade de os serviços poderem recorrer às novas tecnologias como forma 

de conservação da informação; 

Considerando que o proprietário de arquivos ou de documentos integrados no património 

protegido deve poder depositá-los, sem perda dos seus direitos de propriedade, 

em arquivos públicos regionais; 

Considerando, finalmente, que em cada departamento governamental deve ser criada uma área 

central de arquivo responsável pela gestão e coordenação da documentação gerada pelo próprio 

departamento, bem como a de todos os organismos dele dependentes, e que os responsáveis 

pelos arquivos centrais de cada departamento governamental devem ser detentores de formação 

específica na área: 

Assim, nos termos das alíneas d) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição, e o) do artigo 60.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, e do disposto nos artigos 

13.º, n.º 2, e 39.º do Decreto Legislativo Regional n.º 10/2007/A, de 20 de Abril, o Governo 

Regional decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I Disposições gerais 

Artigo 1.º Objeto 

O presente diploma regulamenta o regime geral dos arquivos e do património arquivístico 

da Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2007/A, 

de 20 de Abril”. 

127. Portaria n.º 418/2008 de 11 de Junho - Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e da 

Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2008/06/11100/0340503419.pdf 

Resumo: 

“2.º Avaliação 

1 - O processo de avaliação dos documentos do arquivo da DGOTDU tem por objetivo a 

determinação do seu valor para efeitos da respetiva conservação permanente ou eliminação, 

findos os respetivos prazos de conservação em fase ativa e semi ativa. 

2 - É da responsabilidade da DGOTDU a atribuição dos prazos de conservação dos documentos 

em fase ativa e semi ativa. 

3 - Os prazos de conservação são os que constam da tabela de seleção, anexo i do 

presente Regulamento. 

4 - Os referidos prazos de conservação são contados a partir da data final dos processos, dos 

documentos integrados em coleção, dos registos ou da constituição dos dossiers. 

5 - Cabe à Direcção-Geral de Arquivos, adiante designado por DGARQ, a determinação do 

destino final dos documentos, sob proposta da DGOTDU”. 

https://dre.pt/pdf1s/2008/06/11100/0340503419.pdf
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128. Portaria n.º 701-G/2008 de 29/07: Define os requisitos e condições a que deve 

obedecer a utilização de plataformas eletrónicas pelas entidades adjudicantes, na 

fase de formação dos contratos públicos, e estabelece as regras de funcionamento 

daquelas plataformas 

Ministérios das Finanças e da Administração Pública, das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

https://dre.pt/pdf1s/2008/07/14501/0002500036.pdf  

Resumo: 

A aposta do Código dos Contratos Públicos (CCP) na desmaterialização dos procedimentos de 

contratação pública e na consequente utilização de meios eletrónicos na formação dos contratos 

assenta muito no papel a desempenhar pelas plataformas eletrónicas.  

A sua utilização por parte das entidades adjudicantes deve ser conformada por uma série de 

regras e obedecer a requisitos e condições que são objeto da presente portaria e que 

complementam o CCP. O mesmo sucede com as condições de interligação ao Portal dos 

Contratos Públicos. 

A portaria veio estabelecer as normas aplicáveis aos procedimentos a implementar nas 

plataformas cuja uniformização é desejável. O mais é deixado aos manuais para utilizadores. 

A plataforma eletrónica é a infraestrutura na qual decorrem as formalidades eletrónicas relativas 

ao procedimento de formação dos contratos públicos nos termos do CCP. Assim devem as 

plataformas obedecer aos requisitos do CCP, devendo ainda ser seguras, dar boas condições de 

registo, fiabilidade e sustentabilidade, sendo da responsabilidade dos serviços que as utilizam. O 

interface deve ser redigido em PRT podendo disponibilizar-se línguas adicionais em interfaces 

adicionais. 

A entidade gestora da plataforma deve esclarecer as dúvidas, prestar o necessário auxílio, 

resolver problemas específicos da plataforma e garantir um canal de comunicação entre os 

vários intervenientes, disponibilizar relatórios de anomalias, registos de acesso, submissões e 

toda a informação relevante solicitada pelo júri, devendo, para cumprir estas obrigações 

disponibilizar os contactos de suporte e apoio técnico aos representantes das entidades 

adjudicantes e aos interessados no procedimento pré-contratual. 

A plataforma deve ainda permitir aos intervenientes o acesso a todos os documentos pertinentes 

do concurso. Todas as notificações e comunicações são feitas por meios da plataforma, devendo 

obedecer o regime de data e hora com precisão, ao disposto no art.º 469º do CCP. 

A portaria entrou em vigor em 1.01.2009. 

129. Portaria n.º 1220/2008 de 24 de Outubro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Polícia de Segurança Pública (PSP) 

Ministérios da Administração Interna e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2008/10/20700/0752307536.pdf 

Resumo: 

“A Polícia de Segurança Pública (PSP), força de segurança implantada em todo o território 

nacional, tem vindo a acumular, no cumprimento da missão que lhe está confiada e no âmbito 

da gestão dos seus recursos humanos, financeiros e patrimoniais, um enorme acervo 

documental. 

O aumento crescente do volume e a diversificação dos documentos recebidos e produzidos 

pelos vários serviços e unidades da PSP exige e justifica a adoção de critérios específicos de 

conservação permanente e de inutilização de documentos, em ordem adequada à gestão dos 

espaços de arquivo e de tratamento técnico dessa documentação e do seu ciclo de vida, no que 

respeita à sua avaliação, seleção e conservação, assegurando simultaneamente a perpetuidade da 

https://dre.pt/pdf1s/2008/07/14501/0002500036.pdf
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sua memória institucional. 

Deste modo, tendo como objetivo último a salvaguarda de documentação com interesse 

probatório e informativo, bem como a transformação dos seus arquivos em eficazes e 

proveitosas fontes de informação, a presente portaria visa regulamentar a avaliação, seleção, 

eliminação e substituição de suporte dos documentos de arquivo da PSP”. 

130. Portaria n.º 1268/2008, de 6/11: Define o modelo e requisitos do livro de obra e 

fixa as características do livro de obra eletrónico 

Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

https://dre.pt/pdf1s/2008/11/21600/0774907755.pdf 

Resumo: 

O regime da urbanização e edificação, aprovado pelo DL 555/99 de 16/12 prevê, após a 

alteração introduzida pela Lei n.º 60/2007, de 4/09, que todas as obras licenciadas ou objeto de 

comunicação prévia, devem dispor de um livro de obra a conservar no local de execução e 

destinado a registar todos os factos relevantes relativos à execução da mesma cujos modelo e 

conteúdo deverão obedecer aos requisitos definidos em portaria, a qual regulará também as 

características do livro de obra eletrónico.  

A Ficha Técnica de Habitação (FTH) prevista no DL 68/2004 de 25/03 mostra-se necessária 

mas complexa, sendo opção do Legislador repartir a informação que ela contém por 

instrumentos mais específicos e de âmbito mais reduzido. Assim sucede com o livro de obra já 

instituído e com documentos a instituir, como o manual de inspeção e manutenção do imóvel e 

o bilhete de identidade do imóvel. 

O livro de obra deverá poder ser eletrónico mas permanecer no imóvel e poder ser preenchido 

por registos aquando das visitas dos diferentes técnicos ao local. 

Após a conclusão do livro de obra, este deve ser entregue, para o efeito do requerimento de 

autorização de utilização junto da entidade licenciadora competente, conjuntamente com a sua 

versão eletrónica em termos e formato a estabelecer por Regulamento municipal. 

As entidades licenciadoras devem garantir especialmente a disponibilidade e acesso ao livro de 

obra e às informações e elementos dele constantes a qualquer interessado, em suporte papel ou 

digital, podendo, em Regulamento, fixar o montante das taxas a que fica sujeita a 

disponibilização adequada a compensar o encargo da sua manutenção e cópia. 

É necessário assegurar a segurança, a manutenção, a integridade, a fidedignidade e a 

inadulterabilidade do livro de obra eletrónico. 

131. Portaria n.º 1326/2008 de 18 de Novembro: Aprova o Regulamento Arquivístico 

do Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais, do Ministério 

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Ministérios das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2008/11/22400/0809008096.pdf 

Resumo: 

“O Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais (GPERI), enquanto serviço 

de apoio estratégico e operacional ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, é, à semelhança de muitos outros organismos da Administração Pública, gerador 

de um grande volume de documentação, parte da qual demonstra interesse arquivístico que 

importa assegurar de forma organizada e eficaz. 

Com esta finalidade, a presente portaria institui um conjunto de normas que regulam o ciclo de 

https://dre.pt/pdf1s/2008/11/21600/0774907755.pdf
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vida da documentação, dotando os serviços de critérios objetivos para a sua avaliação, seleção e 

preservação, bem como para eliminação da que não apresente qualquer interesse administrativo 

e histórico. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

447/88, de 10 de Dezembro: 

Manda o Governo, pelos Ministros das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e da 

Cultura, o seguinte: 

Artigo 1.º 

É aprovado o Regulamento Arquivístico do Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações 

Internacionais, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que consta em 

anexo à presente portaria e que dela faz parte integrante. 

Artigo 2.º 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”. 

132. Decreto-Lei n.º 224/2008, de 20/11: No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 36/2008, de 4 de Agosto, altera o Estatuto da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro, 

transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º2006/43/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa à revisão legal das 

contas anuais e consolidadas 

Ministério das Finanças e da Administração Pública 

https://dre.pt/pdf1s/2008/11/22600/0813508177.pdf 

Resumo: 

O DL vem melhorar a prestação de auditoria pelos ROC. Sujeitam-se estes, nomeadamente a 

um controlo de qualidade mais frequente, de 3 em 3 anos. O controlo de qualidade deve tornar-

se independente dos ROC sendo submetido ao Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria. 

Impõem-se mais apertadas regras éticas e deveres deontológicos para assegurar a independência 

dos ROC. Não pode nomeadamente existir uma relação financeira, empresarial, de trabalho ou 

outra entre a entidade avaliada e o ROC. Representação, familiaridade, confiança, intimidação 

também devem merecer a ponderação por parte do ROC se vai proceder à avaliação e em caso 

afirmativo, levá-lo a adotar as medidas necessárias à proteção da usa independência.  

Procura harmonizar-se as regras de auditoria com as regras internacionais vigentes na matéria. 

O ROC do grupo assume a responsabilidade pela certificação legal das contas consolidadas de 

um grupo económico. 

Há lugar a registo público dos ROC. 

Clarificam-se os conceitos de auditoria e revisão legal de contas. Concretizam-se as funções dos 

ROC e estabelece-se um regime de incompatibilidades e impedimentos. Harmoniza-se o texto 

do Estatuto com o CSC e o CVM e outros diplomas. 

Articulando transparência e eficiência parece clara a importância deste diploma para a gestão 

documental. 

 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0043
https://dre.pt/pdf1s/2008/11/22600/0813508177.pdf
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133. Portaria n.º 331/2009 de 30 de março: Aprova o regulamento de conservação 

arquivística do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I. P., no que se refere à avaliação, seleção, conservação e eliminação da sua 

documentação e revoga a Portaria n.º 226/2005, de 24 de Fevereiro 

Ministérios da Saúde e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2009/03/06200/0192501938.pdf 

Resumo: 

“O atual regulamento de conservação arquivística do INFARMED - Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. foi aprovado pela Portaria n.º 226/2005, de 24 de 

Fevereiro. 

Decorridos mais de três anos desde a sua entrada em vigor, da experiência adquirida na sua 

aplicação constatou-se a necessidade de se proceder à atualização de alguns dos seus conceitos, 

bem como da tabela de seleção de documentos”. 

134. Portaria n.º 536/2009 de 18 de Maio: Aprova o Regulamento Arquivístico das 

Direções Regionais de Educação 

https://dre.pt/pdf1s/2009/05/09500/0315303172.pdf 

Resumo: 

“As direções regionais de educação, à semelhança da grande maioria dos serviços da 

Administração Pública, têm vindo a assistir ao crescimento exponencial da documentação de 

arquivo, gerador de custos e ineficiências que importa reduzir. 

A possibilidade de proceder à eliminação documental, sem valor administrativo nem valor 

histórico, representa para estes serviços periféricos do Ministério da Educação inúmeras 

vantagens, quer em termos de racionalização da produção documental e de gestão de espaços de 

armazenamento quer em termos de eficácia e rentabilização de meios. 

Por outro lado, permite a assunção mais objetiva da indispensabilidade da salvaguarda da 

documentação com valor histórico e da sua divulgação. 

A presente portaria visa, assim, regulamentar a avaliação, seleção e determinação dos prazos de 

conservação administrativa e a eliminação dos documentos produzidos pelas direções regionais 

de educação, bem como os procedimentos administrativos que lhes estão associados”. 

135. Portaria n.º 700/2009, de 03/07: Aprova o regulamento arquivístico da Direcção-

Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros – DGITA 

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Cultura -  

https://dre.pt/pdf1s/2009/07/12700/0428504296.pdf  

Resumo: 

Ao longo da sua existência a DGITA tem vindo a acumular um património documental que urge 

preservar de uma forma organizada e segura, pois constitui um espólio essencial para a História 

dos sistemas de informação na área da Administração tributária e aduaneira. 

A política de gestão de documentos é definida como abrangendo a geração, recebimento, 

tramitação, conservação (arquivo corrente, intermédio e definitivo) e eliminação. 

O Plano de Classificação de Documentos da DGITA foi integrado na macroestrutura temática 

aprovada para o sistema de gestão eletrónica de documentos e otimização de processos do 

MFAP. Seguidamente, desenvolveu os trabalhos necessários para a determinação do valor dos 

documentos para o efeito da sua avaliação e fixação dos prazos de conservação. 

O sistema de arquivos da DGITA é um sistema integrado de arquivos corrente, intermédio e 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20050624
https://dre.pt/pdf1s/2009/03/06200/0192501938.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2009/05/09500/0315303172.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2009/07/12700/0428504296.pdf
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definitivo. Os docs com valor secundário ou Histórico são periodicamente entregues ao Arquivo 

Contemporâneo do Ministério das Finanças. A DGITA determina os prazos de conservação em 

fase ativa e semi ativa que constam da tabela de seleção em anexo I ao doc original. 

Os prazos de conservação são contados a partir do momento em que os processos, coleções, 

registos ou dossiers encerram em termos administrativos e não há mais possibilidade de serem 

reabertos. 

As remessas de docs para as diferentes fases de arquivo são acompanhadas de um auto de 

entrega, com uma guia de remessa em anexo. Esta identifica a documentação e é 

obrigatoriamente rubricada e autenticada pelas partes envolvidas no processo. 

A eliminação dos documentos é acompanhada de um auto de eliminação que faz prova do abate 

patrimonial, assinado pelo responsável do serviço e o responsável do arquivo. 

A substituição de suporte por microfilme deverá ser realizada quando funcionalmente 

justificável. A microfilmagem é feita na observância das normas técnicas definidas pela ISO, de 

forma a garantir a integridade, autenticidade, a segurança e a durabilidade da informação no 

novo suporte. Das séries de conservação é feita uma matriz, um duplicado e uma cópia para 

consulta. Esta pode ser efetuada em formato digital.  

As cópias obtidas através de microcópia autenticada têm a força probatória do original nos 

termos do disposto no art.º 3º do DL: 447/88 de 10/12. O acesso e a comunicabilidade do 

arquivo da DGITA atenderá a critérios de confidencialidade da informação, decididos 

internamente, em conformidade com a Lei geral. 

136. Portaria n.º 740/2009 de 10 de Julho: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Direcção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia e da 

Inovação 

https://dre.pt/pdf1s/2009/07/13200/0435904366.pdf 

Resumo: 

“A Direcção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia e da Inovação, no 

exercício das suas atividades específicas e no decorrer dos processos de negócio, produz 

documentos que carecem de gestão arquivística, tendo em vista a eficácia administrativa e o 

direito à informação por parte do cidadão, de acordo com o princípio da administração aberta. 

Com efeito, a adequada gestão de documentos de arquivo com eficazes práticas na criação, 

organização, utilização, conservação, avaliação, seleção e eliminação de documentos impõe-se 

face ao crescimento da produção documental junto das administrações produtoras e 

responsáveis pelo seu tratamento. 

Tendo em vista racionalizar a acumulação futura de documentos de arquivo produzidos pela 

Direcção-Geral das Atividades Económicas, procedeu-se à elaboração de 

um regulamento arquivístico para melhor avaliar, atribuir prazos de conservação e eliminar 

criteriosamente os documentos e salvaguardar os de interesse histórico e informativo. 

Nestes termos, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de 

Dezembro, do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 2 de Julho, e da alínea c) do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro: 

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e da Inovação, ao abrigo do 

despacho n.º 13 027/2005, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 14 de Junho de 2005, 

e pelo Ministro da Cultura, o seguinte: 

1.º É aprovado o Regulamento Arquivístico da Direcção-Geral das Atividades Económicas do 

Ministério da Economia e da Inovação e respetivos anexos, os quais fazem parte integrante da 

presente portaria. 

2.º A presente portaria entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação”  

https://dre.pt/pdf1s/2009/07/13200/0435904366.pdf
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137. Portaria n.º 999/2009 de 8 de Setembro: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

Ministérios da Economia e da Inovação e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2009/09/17400/0610706116.pdf 

Resumo: 

“A criação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), regulada pelo 

Decreto-Lei n.º 274/2007, de 30 de Julho, originou a extinção da Inspeção Geral das Atividades 

Económicas, da Agência Portuguesa de Segurança Alimentar, I. P., e da Direcção-Geral de 

Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar. 

Deste modo, para além do acervo documental próprio do novo organismo criado, cujo aumento 

contínuo nos serviços centrais e regionais é um bom exemplo, haverá ainda de ter em linha de 

conta o enorme manancial de documentos que existiam nos organismos extintos e que, 

obviamente, transitaram para ASAE, o que tem vindo a originar graves problemas na gestão dos 

espaços que lhes estão destinados, bem como acrescidas dificuldades e perdas de tempo na 

consulta da documentação. 

Torna-se, por isso, necessário criar condições objetivas para que seja avaliado, selecionado, 

preservado e valorizado todo o património arquivístico da ASAE, em consonância com uma 

gestão mais eficaz e que se coaduna com o objetivo do Governo de simplificação de 

procedimentos burocráticos. 

O objetivo do presente diploma consubstancia-se num conjunto de normas definidoras de 

procedimentos capazes de transformar o arquivo da ASAE num centro de difusão de informação 

dinâmico, que regule o ciclo de vida da documentação, controlando o seu crescimento através 

da avaliação, seleção e eliminação dos documentos, bem como da definição de prazos de 

conservação”. 

138. Portaria n.º 1253/2009 de 14 de Outubro: Altera e republica o Regulamento 

Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 

17 de Abril 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2009/10/19900/0763507649.pdf 

Resumo: 

O Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, ao revogar o Decreto-Lei n.º 29/72, de 24 de 

Janeiro, determinou que a avaliação, a seleção e a eliminação de documentos deveriam constar 

de portaria. 

Esta matéria foi regulada pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril. No entanto, com a entrada 

em vigor do Código da Contratação Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, os prazos de conservação dos processos de aquisição de bens e serviços foram 

reduzidos, pelo que se mostra necessário proceder à respetiva alteração da tabela de seleção 

constante do anexo n.º 1, conforme previsto no n.º 2 do artigo 3.º da referida portaria. 

139. Portaria n.º 1370/2009 de 27 de Outubro: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística do IEFP, I. P., e revoga a Portaria n.º 1210/2003, de 15 de Outubro 

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2009/10/20800/0808308100.pdf 

Resumo: 

“O aumento contínuo dos documentos existentes nos arquivos dos serviços centrais, regionais e 

locais do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), tem vindo a originar 

https://dre.pt/pdf1s/2009/09/17400/0610706116.pdf
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20011216
https://dre.pt/pdf1s/2009/10/19900/0763507649.pdf
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20033233
https://dre.pt/pdf1s/2009/10/20800/0808308100.pdf
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dificuldades na gestão de documentos, bem como acrescidos contratempos e perdas de tempo na 

consulta da documentação que, tendo perdido o seu valor corrente, se reveste ainda de alguma 

importância informativa e probatória dos atos praticados pela administração. 

Tornou-se, assim, necessário criar condições objetivas para que fosse avaliado, selecionado, 

preservado e valorizado, o património arquivístico do IEFP, I. P., em consonância com uma 

gestão mais eficaz. 

Esse objetivo foi alcançado inicialmente através da Portaria n.º 1185/97, de 20 de Novembro, 

anulada pela Portaria n.º 1210/2003, de 15 de Outubro, que agora se revoga, uma vez que há 

necessidade de adequar o Regulamento Arquivístico do IEFP, I. P., e a tabela de seleção às 

novas realidades da produção documental. 

Tal a finalidade do presente diploma, que institui um conjunto de normas definidoras de 

procedimentos que confiram ao arquivo a importância inerente a um centro de informação 

dinâmico que regule o ciclo de vida da documentação, controlando o seu crescimento através da 

avaliação, seleção e conservação, bem como a eliminação de toda a documentação sem interesse 

administrativo e histórico. Considera-se ainda a necessidade de atualizar prazos de conservação 

administrativa de toda a documentação de arquivo, tendo em vista a sua utilização pelos 

serviços do IEFP, I. P.” 

140. Decreto-Lei n.º 317/2009 de 30/10: No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 84/2009, de 26 de Agosto, aprova o regime jurídico relativo ao acesso à 

atividade das instituições de pagamento e à prestação de serviços de pagamento, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/64/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Novembro 

Ministério das Finanças e da Administração Pública 

https://dre.pt/pdf1s/2009/10/21100/0827108301.pdf 

Resumo: 

O presente DL vem transpor para a ordem jurídica interna o novo enquadramento comunitário 

em matéria de serviços de pagamentos, que tem em vista assegurar condições de concorrência 

equitativa entre todos os sistemas de pagamento no espaço comunitário e preservar a escolha do 

consumidor em melhores condições de segurança, eficácia e eficiência de custos. 

O regime constante do presente DL vem regular a atividade de prestadores de serviços de 

pagamentos que tenham como atividade principal a prestação de serviços de pagamentos a 

utilizadores desses serviços. Encontram-se excluídos do regime as operações realizadas em 

numerário, dado já existir um mercado único para estes pagamentos e as operações de 

pagamentos mediante cheques em suporte de papel dado que tais operações, atendendo à sua 

natureza intrínseca não podem ser tratadas de modo tão eficiente como outros meios de 

pagamento.  

O DL define os serviços de pagamento para o seu efeito, salientando-se a execução de 

operações de pagamento em que o consentimento do ordenante para a execução da operação é 

comunicado através de quaisquer dispositivos de telecomunicações, digitais ou informáticos, e o 

pagamento é efetuado ao operador da rede ou do sistema de telecomunicações ou informático, 

agindo exclusivamente como intermediário entre um utilizador do serviço de pagamento e o 

fornecedor dos bens ou serviços. 

O BdP exerce a supervisão prudencial e comportamental no âmbito do presente regime jurídico. 

As instituições de pagamento autorizadas apenas poderão efetuar neste âmbito operações de 

pagamento embora possa exercer atividades profissionais diversas da prestação de serviços de 

pagamentos nos termos das respetivas regras legais. Não devem neste domínio conceder crédito, 

a não ser que seja conexo com a atividade das operações de pagamentos, devendo este ser 

reembolsado no prazo de 12 meses. 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20092247
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2007&id=307L0064
https://dre.pt/pdf1s/2009/10/21100/0827108301.pdf
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Por fim, as regras sobre acesso a sistemas de pagamentos por parte de prestadores de serviços de 

pagamentos autorizados com registo dos que sejam pessoas coletivas devem ser objetivas, não 

discriminatórias e proporcionais, não devendo dificultar o acesso em medida que ultrapasse o 

necessário para prevenir riscos específicos, tais como o risco de liquidação, o risco operacional 

e o risco comercial e para salvaguardar a estabilidade financeira e operacional dos sistemas de 

pagamento. Existem rigorosos deveres de informação e comunicação a cargo das entidades 

prestadoras dos serviços de pagamentos. 

141. Portaria n.º 1383/2009 de 4 de Novembro: Aprova o Regulamento de 

Conservação Arquivística do Instituto da Segurança Social, I. P. 

https://dre.pt/pdf1s/2009/11/21400/0833208358.pdf 

Resumo: 

“A informação constitui, nas sociedades modernas, fator determinante e um dos ativos mais 

importantes da vida das organizações, residindo essa informação em documentos de diferentes 

suportes. 

O Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), dada a sua dimensão e abrangência, elegeu, 

como uma das principais preocupações e prioridades, a gestão documental, quer na perspetiva 

da avaliação do real interesse histórico e retrospetivo da produção e preservação de documentos, 

quer do ponto de vista da organização e utilização dos arquivos existentes e em crescimento. 

O ISS, I. P., é detentor de um rico e vasto acervo documental, disperso por todo o país, que dá 

testemunho dos vários esquemas de proteção social, que foram surgindo desde os anos 30 do 

século passado, e reflete a evolução organizativa e funcional de todo o sistema. 

Muito embora o Centro Nacional de Proteção contra os Riscos Profissionais (CNPRP), 

organismo que faz parte integrante do ISS, I. P., dispusesse, desde 2004, de um regulamento 

arquivístico consentâneo com as respetivas necessidades e características, pode afirmar-se que, 

apenas em 2006, o ISS, I. P., passou a dispor de um verdadeiro instrumento de gestão 

documental ao ver aprovado, através da Portaria n.º 95/2006, de 30 de Janeiro, o primeiro 

Regulamento Arquivístico do Centro Nacional de Pensões, dos Centros Distritais de Segurança 

Social e Serviços de Fiscalização. Apesar da existência de algumas omissões motivadas pela 

dispersão geográfica e diversidade dos organismos integrados e pelas diversas alterações 

orgânico/funcionais verificadas, há que reconhecer que esse instrumento regulador possibilitou 

que fossem dados passos significativos na seleção, eliminação, organização e preservação da 

documentação acumulada nos arquivos existentes. 

Esta experiência permitiu conhecer, em detalhe e profundidade, os problemas com que os vários 

arquivos se deparam no quotidiano das suas atividades para, na exiguidade das instalações, 

responder às solicitações dos respetivos serviços. Fazendo uso das tecnologias hoje colocadas à 

nossa disposição, é viável enfrentar o desafio de conceber um regulamento que, controlando a 

produção documental, evite, por um lado, o crescimento da massa documental com o 

correspondente aumento de custos de tratamento e conservação e, por outro, a diminuição da 

qualidade de pesquisa e dificuldade de acesso à informação pertinente. 

Assim: Tornando-se necessário encontrar formas de melhorar os sistemas de organização e 

recuperação de documentos, proporcionar o seu armazenamento no arquivo intermédio, a baixo 

custo, e assegurar o expurgo, eliminação e conservação, determinou o conselho diretivo do ISS, 

I. P., no âmbito da ação do Programa START - Gestão Documental e Arquivo, proceder-se à 

revisão do Regulamento Arquivístico anexo à Portaria n.º 95/2006, de 30 de Janeiro, de acordo 

com o previsto no seu artigo 14.º, consubstanciando, em tabela única, de forma integrada e 

segundo critérios uniformes de avaliação, as séries documentais dos serviços centrais (SC), do 

Centro Nacional de Pensões (CNP), do Centro Nacional de Proteção contra os Riscos 

Profissionais (CNPRP) e dos centros distritais. 

Para além do espólio documental estar vertido em tabela única, adota-se um plano de 

https://dre.pt/pdf1s/2009/11/21400/0833208358.pdf
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classificação, hierarquizando as diferentes séries documentais de acordo com a natureza 

funcional da documentação, associada a processos de negócio e suporte do ISS, I. P., facilitando 

um melhor entendimento e implementação por parte dos colaboradores da organização”. 

142. Portaria n.º 77/2010 de 5 de Fevereiro: Aprova o Regulamento Arquivístico do 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. 

https://dre.pt/pdf1s/2010/02/02500/0032500334.pdf 

Resumo: 

“Os documentos de arquivo são atualmente considerados como uma importante fonte de 

informação para a vida das organizações, como apoio à gestão aos mais diferentes níveis, 

quando o seu valor probatório assume relevância face à sua natureza e contexto, enquanto 

testemunho da sua atividade ao longo dos tempos, tornando-se indispensáveis para a 

investigação histórica. 

Nesta ótica, os documentos de arquivo tornam-se um bem patrimonial que as organizações 

devem gerir e preservar, concebendo e regulamentando o funcionamento de sistemas de arquivo 

de modo a garantir a integridade, acessibilidade, conservação e gestão dos documentos que, pela 

sua natureza, devam ser preservados por períodos previamente definidos ou até definitivamente. 

Tendo em conta estes aspetos, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. 

(IGFSS, I. P.), considera necessário dispor de um sistema de arquivo coerente que permita a 

gestão documental de acordo com princípios de rigor e qualidade e de eficácia em termos de 

custo/benefício, garantindo a transparência das decisões e da própria atividade da Instituição e 

preservando simultaneamente os factos e os documentos mais relevantes para a sua história. 

Assim, a gestão documental implica a determinação do valor arquivístico dos documentos, a sua 

organização, fixação dos prazos de conservação, bem como a sua avaliação para efeitos de 

eliminação, conservação permanente e substituição de suportes, aspetos que devem estar em 

conformidade com a legislação em vigor e integrados numa tabela de avaliação e seleção de 

documentos e no respetivo plano de classificação que completam o Regulamento Arquivístico 

adequado à natureza das atividades desenvolvidas pelo IGFSS, I.P. Este instrumento normativo 

foi concebido em obediência ao modelo e princípios definidos na NP 4438 e assenta num 

processo de avaliação documental transversal a todo o Instituto”. 

143. Portaria n.º 107/2010 de 22 de Fevereiro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Secretaria Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e revoga 

a Portaria n.º 763/2003, de 9 de Agosto. 

https://dre.pt/pdf1s/2010/02/03600/0048600494.pdf 

Resumo: 

“O crescente aumento da documentação produzida e recebida no âmbito da Secretaria- Geral do 

então Ministério da Segurança Social e do Trabalho justificou a adoção de critérios e de 

metodologias para que o seu património arquivístico fosse avaliado, selecionado e preservado, 

em consonância com uma gestão inovadora de arquivos, nas suas várias vertentes. 

Para a concretização de tal desiderato foi elaborado o Regulamento Arquivístico da Secretaria 

Geral do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, aprovado pela Portaria n.º 763/2003, de 

9 de Agosto, que agora se revoga, atentas as reestruturações entretanto ocorridas neste serviço, 

tornando-se necessário adequar a tabela de seleção de documentos às novas realidades da 

produção documental. 

Deste modo, pretende-se dar continuidade a uma gestão integrada dos documentos, no tocante à 

avaliação, seleção, substituição de suportes e remessa para o arquivo intermédio e definitivo, 

bem como aos elementos que digam respeito à acessibilidade e comunicabilidade dos mesmos. 

A presente portaria, elaborada de acordo com o modelo consagrado pela Direcção-Geral de 

https://dre.pt/pdf1s/2010/02/02500/0032500334.pdf
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20032264
https://dre.pt/pdf1s/2010/02/03600/0048600494.pdf
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Arquivos, para além de visar a atualização do referido instrumento legal, que regula o ciclo de 

vida dos documentos, de acordo com os prazos de conservação administrativa estabelecidos, 

tem como objetivo último a salvaguarda de documentação com valor secundário ou histórico, 

bem como a transformação dos arquivos em eficazes e poderosas fontes de informação”. 

144. Portaria n.º 231/2010 de 27 de Abril: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2010/04/08100/0144801454.pdf 

Resumo: 

A Universidade Nova de Lisboa, criada pelo Decreto-Lei n.º 402/73, de 11 de Agosto, no 

cumprimento das suas atribuições é, no seu conjunto e através de cada uma das suas unidades 

orgânicas, um centro de criação e difusão da ciência, da cultura e da tecnologia, exercidas nos 

domínios do estudo, da docência e da investigação, privilegiando o intercâmbio entre os vários 

ramos do saber, ao serviço da identidade e desenvolvimento da comunidade nacional e 

internacional, tem vindo a produzir um extensíssimo acervo de documentos que importa avaliar 

em termos arquivísticos. 

Há, assim, necessidade de aprovar um regulamento que estabeleça um conjunto de 

procedimentos técnicos que permitam avaliar a documentação produzida pela 

identificada Reitoria, com o objetivo de selecionar os documentos que devem integrar o arquivo 

definitivo da instituição e aqueles que devem ser eliminados. 

145. Portaria n.º 116/2011 de 25 de março: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2011/03/06000/0167201694.pdf 

Resumo: 

“A Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, serviço que integra a administração direta do Estado 

no âmbito do Ministério das Finanças e da Administração Pública, na prossecução da sua 

missão ao nível da gestão integrada do património do Estado e da intervenção em operações 

patrimoniais do sector público, de realização de operações de intervenção financeira do Estado e 

do acompanhamento de matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do sector público 

administrativo e empresarial e da função acionista, produz documentos que carecem de uma 

apropriada gestão arquivística. 

Face ao crescimento da produção documental, cumpre implementar uma adequada política de 

gestão de documentos de arquivo, nos seus diversos tipos de suportes e formatos, que com 

eficácia garanta a criação, organização, utilização, conservação, avaliação, seleção e eliminação 

de documentos, bem como o direito à informação, de acordo com o princípio da administração 

aberta”. 

146. Portaria n.º 198/2011, de 18/05: Estabelece o regime jurídico a que obedecem as 

regras de prescrição eletrónica de medicamentos 

https://dre.pt/pdf1s/2011/05/09600/0279202796.pdf 

Resumo: 

Objetivo definido no Programa do XVIII Governo Constitucional em matéria de política do 

medicamento, foi facilitar o acesso dos cidadãos ao medicamento e promover a prescrição 

eletrónica com a desmaterialização de todo o circuito administrativo do medicamento. 

Afigura-se essencial aumentar a qualidade da prescrição e incrementar a segurança do circuito 

do medicamento. Com a prescrição eletrónica incentiva-se a informatização do sistema de 

https://dre.pt/pdf1s/2010/04/08100/0144801454.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2011/03/06000/0167201694.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2011/05/09600/0279202796.pdf
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saúde, estimulando a comunicação entre profissionais das diferentes instituições e diminuindo o 

risco de erro ou fraude na prescrição. 

O DL 106-A/2010, de 1/10 adotou medidas no acesso ao medicamento e na racionalização da 

política do medicamento no quadro do SNS. Foi então estabelecido o princípio da 

obrigatoriedade da prescrição eletrónica do medicamento. 

Até que a prescrição eletrónica possa ser completamente desmaterializada, ou seja, enviada por 

meios eletrónicos, do prescritor à farmácia, adota-se a solução que passa pela emissão da receita 

por meios eletrónicos e pela sua impressão em papel, para o efeito da dispensa do medicamento. 

O art.º 2º da Portaria define o seu âmbito de aplicação, valendo para todos os medicamentos de 

uso humano sujeitos a receita médica e comparticipados pelo Estado no seu preço. Além destes, 

outros produtos, para o combate dos diabetes e produtos dietéticos comparticipados pelo Estado 

são sujeitos à prescrição eletrónica. 

É adotado um modelo de prescrição, pode prescrever-se até 4 medicamentos em 2 ou 4 

embalagens por medicamento; medicamentos estupefacientes ou substâncias psicotrópicas não 

podem constar de receita onde estejam prescritos outros medicamentos. 

O art.º 7º contém os requisitos de validação da receita eletrónica, sendo esta válida por 30 dias. 

Por fim, apenas são comparticipados os medicamentos de receita eletrónica com as exceções 

previstas no art.º 9º. 

147. Portaria n.º 22-A/2012, de 24/01: Altera a Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, 

que regulamenta a certificação prévia dos programas informáticos de faturação a 

que se refere o n.º 9 do artigo 123.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2012/01/01701/0000200005.pdf 

Resumo: 

“Concluída a fase de certificação da maioria dos programas de faturação, importa agora, tendo 

em consideração a realidade empresarial e os meios técnicos geralmente utilizados no processo 

de emissão de faturas, reforçar este instrumento de combate à fraude e evasão fiscal, alargando 

progressivamente o universo de contribuintes que, obrigatoriamente, devem utilizar programas 

certificados como meio de emissão de faturas ou documentos equivalentes e talões de venda. 

Com esta medida, os contribuintes abrangidos deixam de poder utilizar equipamentos que, não 

sendo certificáveis, oferecem menores garantias de inviolabilidade dos registos efetuados. 

Com idêntica finalidade de combate à fraude e evasão fiscal, definem-se as regras que os 

equipamentos ou programas informáticos não certificados devem observar na emissão de 

documentos entregues aos clientes, quando se trate de contribuintes não abrangidos pela 

obrigatoriedade de utilização de programas certificados de faturação”. 

148. Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7/02: Aprova o plano global 

estratégico de racionalização e redução de custos com as TIC na Administração 

Pública, apresentado pelo Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (GPTIC) 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2012/02/02700/0059600605.pdf 

Resumo: 

“Plano de ação 

1 - No cumprimento do mandato conferido pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20101169
https://dre.pt/pdf1s/2012/01/01701/0000200005.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2012/02/02700/0059600605.pdf
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46/2011, de 14 de novembro, o Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (GPTIC), elaborou um estudo global de racionalização e redução dos custos da 

Administração Pública (AP) com a gestão e utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). 

2 - Na sua parte dispositiva, de que o presente anexo constitui síntese, aquele estudo está 

organizado em torno de cinco grandes eixos de atuação: (i) a melhoria dos mecanismos de 

governabilidade, (ii) a redução de custos, (iii) a utilização das TIC para potenciar a mudança e a 

modernização administrativa (iv) a implementação de soluções TIC comuns, e (v) o estímulo ao 

crescimento económico. 

3 - As 25 medidas de racionalização das TIC propostas foram identificadas pelo seu carácter 

transversal e impacto potencial em toda a Administração, estimando-se que, após a sua 

implementação integral, poderá proporcionar uma redução até 500 milhões de euros na despesa 

de funcionamento anual da Administração Central, considerando não apenas as rubricas mais 

diretamente associadas à gestão das TIC (software, hardware, serviços e comunicações), como 

outros ganhos de eficiência, nomeadamente na gestão de instalações, recursos humanos e 

outros custos de funcionamento. 

4 - No que respeita à melhoria dos mecanismos de governabilidade são propostas cinco 

medidas, que abrangem o estudo e implementação de um modelo que permita gerir de forma 

holística as TIC, pondo termo à atual pulverização e reduzida maturidade da função informática 

e consolidando uma estratégia nacional para a segurança da informação: 

4.1 - Medida 1: Definição e implementação da governance das TIC na Administração Pública 

4.2 - Medida 2: Racionalização, organização e gestão da função informática  

4.3 - Medida 3: Arquitetura, normas e guidelines de tecnologias e sistemas de informação 

Concretizando as orientações europeias em matéria de interoperabilidade [European 

Interoperability Framework (EIF) for European public services], pretende-se definir um 

conjunto de diretrizes que os sistemas de informação da AP devem obrigatoriamente seguir, 

nomeadamente: 

. Arquitetura informacional de referência, incluindo a especificação das entidades 

informacionais (v. g., cidadão, empresa, morada, contacto, evento, caso, fatura, recibo, etc.); 

. Arquitetura aplicacional de referência, incluindo a identificação dos requisitos e normas que as 

principais componentes aplicacionais existentes na AP devem suportar, nomeadamente 

assegurando a separação entre camadas arquiteturais de negócio e tecnológicas (v. g., sistemas 

de gestão documental, sistemas de fluxos de trabalho, sistemas de autenticação, etc.); 

. Normas transversais (v. g., através do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital; 

emanando diretrizes relativas a segurança, etc.) e sectoriais (v.g, arquitetura de sistema de 

informação para a área da saúde, da justiça, etc.); 

. Métricas de avaliação de projetos e iniciativas em relação a arquitetura de referência; 

. Mecanismos de atualização e alimentação da arquitetura, com base nas iniciativas e projetos 

TIC em curso; 

. Obrigatoriedade de publicitação da arquitetura de sistemas e tecnologias de informação de 

cada organismo público em ferramenta comum (salvo quando esta deva ser protegida por razões 

de segurança). 

4.4 - Medida 4: Definição e implementação de uma estratégia nacional de segurança da 

informação  

4.5 - Medida 5: Definição e implementação de planos de ação sectoriais de racionalização das 

TIC 

5 - No segundo eixo de atuação (redução de custos), propõem-se igualmente cinco medidas, 
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nomeadamente a obrigatoriedade de avaliação prévia e sucessiva dos custos e benefícios dos 

investimentos e despesas em TIC, de acordo com arquiteturas e diretrizes transversais 

previamente delineadas, a racionalização dos meios (centros de processamento de dados, 

comunicações, sistemas de informação) e a adoção célere de soluções transversais de gestão de 

recursos humanos e financeiros” 

149. Portaria n.º 62/2012, de 20/03: Procede à terceira alteração ao Regulamento de 

Aplicação do Regime de Pagamento Único (RPU), aprovado pela Portaria n.º 

68/2010, de 3 de fevereiro 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

https://dre.pt/pdf1s/2012/03/05700/0128901299.pdf 

Resumo: 

“Artigo 15.º Pedido de transferência de direitos 

1 - A transferência definitiva ou temporária de direitos pode ser efetuada a qualquer altura do 

ano, sendo comunicada ao IFAP, I. P., pelo cedente e confirmada pelo cessionário, através da 

submissão de formulários eletrónicos próprios, ficando a respetiva produção de efeitos 

dependente da verificação dos requisitos legais aplicáveis. 

2 - A comunicação referida no número anterior efetua-se no período fixado nos termos do artigo 

17.º do Regulamento Geral de Procedimentos de Acesso às Ajudas e aos Pagamentos a efetuar 

pelo IFAP, I. P., aprovado pela Portaria n.º 86/2011, de 25 de fevereiro.»” 

150. Decreto-Lei n.º 103/2012, de 16/05: Aprova a orgânica da Direção-Geral do 

Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2012/05/09500/0253502537.pdf 

Resumo: 

“Decreto-Lei n.º 103/2012 de 16 de maio. No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX 

Governo Constitucional determinou as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da 

Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro e mais importante impulso do 

Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das leis orgânicas dos ministérios 

e dos respetivos serviços. 

Trata-se de algo absolutamente estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da 

reforma da Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos 

recursos públicos e, por outro, para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública 

a que o país está vinculado.Com efeito, mais do que nunca, a concretização simultânea dos 

objetivos de racionalização das estruturas do Estado e da melhor utilização dos seus recursos 

humanos é crucial no processo de modernização e de otimização do funcionamento da 

Administração Pública. 

Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar 

maior coerência e capacidade de resposta no desempenho de funções que deverá assegurar, 

eliminando redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento. 

Neste contexto, em consonância com a orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, 

instituída pelo Decreto-Lei n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro, no que respeita aos serviços e 

organismos da área da cultura, o presente decreto-lei estabelece a orgânica da Direção-Geral 

do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, que resulta da fusão da Direção-Geral do Livro e 

das Bibliotecas com a Direção-Geral dos Arquivos, sucedendo nas respetivas atribuições, com 

exceção das atribuições da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas relativas à Biblioteca 

Pública de Évora”. 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20100184
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20100184
https://dre.pt/pdf1s/2012/03/05700/0128901299.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2012/05/09500/0253502537.pdf
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“Artigo 1.º Natureza 

1 - A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, abreviadamente designada por 

DGLAB, é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa. 

2 - A DGLAB dispõe dos serviços dependentes identificados no anexo i ao presente decreto-lei, 

que dele faz parte integrante”. 

 “Artigo 2.º Missão e atribuições 

1 - A DGLAB tem por missão assegurar a coordenação do sistema nacional de arquivos e a 

execução de uma política integrada do livro não escolar, das bibliotecas e da leitura. 

2 - São atribuições da DGLAB na área do livro: 

a) Assegurar o desenvolvimento de uma política do livro não escolar e da leitura; 

b) Promover a leitura, em articulação com os setores públicos e privado; 

c) Fomentar a criação em todos os domínios da produção literária, através do apoio à criação e à 

edição, a prémios e a entidades que concorram para o desenvolvimento do setor do livro, em 

termos a definir em diploma próprio; 

d) Estimular a pesquisa e a elaboração de estudos, em particular sobre o mercado do livro e 

sobre os hábitos de leitura, em articulação com o GEPAC; 

e) Elaborar e desenvolver programas e projetos que contribuam para a consolidação de uma 

economia sustentável do setor do livro; 

f) Planear e executar a difusão dos autores portugueses e das respetivas obras no estrangeiro; 

g) Intensificar a difusão do livro português nos países de língua oficial portuguesa, sem prejuízo 

das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

h) Produzir e disponibilizar informação sobre autores portugueses, editores e livrarias. 

3 - São atribuições da DGLAB na área dos arquivos: 

a) Assegurar a execução e o desenvolvimento da política arquivística nacional e o cumprimento 

das obrigações do Estado no domínio da património arquivístico e da gestão de arquivos, em 

qualquer forma ou suporte e em todo o território nacional; 

b) Promover a qualidade dos arquivos enquanto recurso fundamental ao exercício da atividade 

administrativa, de prova ou de informação visando a sua eficiência e eficácia, nomeadamente no 

que se refere às suas relações com os cidadãos; 

c) Superintender técnica e normativamente e realizar ações de auditorias em todos 

os arquivos do Estado, autarquias locais e empresas públicas, bem como em todos os conjuntos 

documentais que, nos termos da lei, venham a integrar o património arquivístico e fotográfico 

protegido; 

d) Assegurar a aplicação das disposições integrantes da lei de bases da política cultura e do 

regime de proteção e valorização do património cultural, no âmbito do património arquivístico e 

fotográfico; 

e) Promover o desenvolvimento e a qualificação da rede nacional de arquivos e facilitar o 

acesso integrado à informação arquivística; 

f) Assegurar, em articulação com as entidades competentes, a cooperação internacional no 

domínio arquivístico; 

g) Exercer, em representação do Estado, o direito de preferência em caso de alienação, 

designadamente em hasta pública ou leilão, de espécies arquivísticas valiosas ou de interesse 

histórico-cultural do património arquivístico e fotográfico, independentemente da sua 

classificação ou inventariação; 



Anexos 

217 

h) Exercer, em representação do Estado, os demais direitos patrimoniais relativos ao acervo de 

que é depositário; 

i) Aceitar, em representação do Estado, doações, heranças e legados desde que previamente 

autorizados pelo membro do Governo responsável pela área da cultura, bem como aceitar dação, 

depósito, incorporação, permuta ou reintegração de documentos de arquivo. 

4 - São atribuições da DGLAB na área das bibliotecas: 

a) Assegurar a execução da política nacional para as bibliotecas públicas, em conformidade com 

as orientações dos organismos do setor, em articulação com as autarquias, às quais compete a 

tutela e gestão desses equipamentos; 

b) Superintender técnica e normativamente as bibliotecas públicas, de acordo com o quadro 

legislativo para o setor; 

c) Acompanhar a evolução da sociedade da informação e do conhecimento, promovendo no 

setor das bibliotecas públicas a produção e o acesso a recursos e serviços eletrónicos; 

d) Promover a qualidade do serviço de biblioteca pública procedendo, regularmente e em 

articulação com o GEPAC, à sua avaliação, bem como à elaboração de estudos; 

e) Promover, em conjunto com outras entidades, a formação dos técnicos de bibliotecas; 

f) Representar o setor do livro, dos arquivos e das bibliotecas em organismos e fóruns 

internacionais em articulação com o GEPAC. 

5 - A DGLAB possui capacidade editorial própria, bem como capacidade de promover a 

produção de réplicas e demais material de apoio ao público, assegurando os direitos editoriais 

ou de autor. 

6 - A DGLAB presta serviços de acesso, reprodução e apoio à pesquisa aos fundos documentais 

que possui”. 

 

“ANEXO I 

Serviços a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º 

a) O Arquivo Nacional da Torre do Tombo/arquivo distrital de Lisboa; 

b) O Centro Português de Fotografia; 

c) O arquivo distrital do Porto; 

d) O arquivo distrital de Aveiro; 

e) O arquivo distrital de Beja; 

f) O arquivo distrital de Bragança; 

g) O arquivo distrital de Castelo Branco; 

h) O arquivo distrital de Évora; 

i) O arquivo distrital de Faro; 

j) O arquivo distrital da Guarda; 

k) O arquivo distrital de Leiria; 

l) O Arquivo distrital de Portalegre; 

m) O arquivo distrital de Santarém; 

n) O arquivo distrital de Setúbal; 

o) O arquivo distrital de Viana do Castelo; 
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p) O arquivo distrital de Vila Real; 

q) O arquivo distrital de Viseu.” 

151. Portaria n.º 167/2012 de 24 de Maio: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. 

https://dre.pt/pdf1s/2012/05/10100/0274402760.pdf 

Resumo: 

“O crescente número de documentação produzida e recebida pelo Instituto dos Vinhos do Douro 

e do Porto, I. P. (IVDP, I. P.), ao longo dos últimos anos, no âmbito das suas atribuições e 

competências, fez surgir a necessidade de virem a ser seguidas as práticas da moderna 

arquivística, que possibilitam uma melhor gestão da informação e o aumento da eficácia 

administrativa. Por outro lado, as novas técnicas de arquivo permitirão a manutenção da 

memória institucional e da história secular do vinho do Porto e da Região Demarcada do Douro. 

Pelo exposto, procedeu-se à elaboração da presente portaria de gestão documental e da respetiva 

tabela de seleção de acordo com as regras e procedimentos em vigor, nomeadamente as 

orientações da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas”. 

152. Portaria n.º 192/2012 de 19 de junho: Fixa a estrutura nuclear da Direção-Geral 

do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2012/06/11700/0303903042.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 103/2012, de 16 de maio, definiu a missão, atribuições e o tipo de 

organização interna da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Importa agora, 

no desenvolvimento daquele decreto-lei, determinar a estrutura nuclear dos serviços, estabelecer 

o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e definir as competências das respetivas 

unidades orgânicas nucleares”. 

153. Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11/07: Altera o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 

abril, no respeitante à implementação do «Balcão do empreendedor» 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2012/07/13300/0359803599.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, que visa a simplificação do regime de exercício de 

diversas atividades económicas e a desmaterialização dos respetivos procedimentos 

administrativos no âmbito de um novo balcão eletrónico acessível através do Portal da Empresa, 

o «Balcão do empreendedor», embora tenha iniciado a sua vigência no dia 2 de maio de 2011, 

estabeleceu, no seu artigo 42.º, uma produção de efeitos faseada das disposições que 

pressupõem a implementação do referido balcão, a decorrer durante um período de um ano a 

contar da sua entrada em vigor, em termos a fixar por portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da modernização administrativa, das autarquias locais e da economia. 

No artigo 5.º da Portaria n.º 131/2011, de 4 de abril, previu-se ainda a implementação de uma 

fase experimental aplicável a um conjunto limitado de municípios e aos estabelecimentos e 

atividades de restauração e bebidas, a decorrer até 31 de dezembro de 2011. 

Para o efeito, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., concebeu e preparou os 

requisitos funcionais e tecnológicos necessários à implementação de uma plataforma de 

atendimento eletrónico multicanal, na qual se integra o «Balcão do empreendedor», dotada dos 

https://dre.pt/pdf1s/2012/05/10100/0274402760.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2012/06/11700/0303903042.pdf
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20110615
https://dre.pt/pdf1s/2012/07/13300/0359803599.pdf
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mecanismos necessários para dar resposta às exigências do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 

abril, bem como do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, 

relativa aos serviços no mercado interno. Iniciou-se também a fase experimental de aplicação do 

novo regime, à qual aderiram os municípios de Abrantes, Águeda, Palmela, Portalegre e Porto e 

que se encontra em curso. 

Atendendo ao planeamento definido, encontram-se concluídas as seguintes tarefas: 

a) Disponibilização dos meios de autenticação com certificados digitais e do mecanismo de 

tradução no «Balcão do empreendedor»; 

b) Desenvolvimento da ferramenta de construção de formulários eletrónicos; 

c) Desenvolvimento das soluções integradoras dos formulários eletrónicos; 

d) Desenvolvimento da solução de acesso mediado ao «Balcão do empreendedor»; 

e) Definição de modelos de estruturação da informação sobre cada uma das formalidades que 

compõe os diferentes regimes de horário de funcionamento, ocupação do espaço público e 

publicidade e definição dos respetivos fluxos; 

f) Especificação dos critérios e obrigações aplicáveis às diferentes formalidades do regime de 

horário de funcionamento; 

g) Definição das especificações funcionais dos formulários eletrónicos dos regimes de horário 

de funcionamento e ocupação do espaço público e documentos complementares; 

h) Inserção no «Balcão do empreendedor» da informação geral sobre as formalidades dos 

diferentes regimes de horário de funcionamento, ocupação do espaço público e publicidade”. 

O presente Decreto-lei prorroga em 1 ano o regime de adaptação ao Balcão do empreendedor. 

154. Decreto-Lei n.º 170/2012, de 01/08: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 39/2010, de 26 de abril, que cria o regime jurídico da mobilidade elétrica 

Ministério da Economia e do Emprego 

https://dre.pt/pdf1s/2012/08/14800/0400704025.pdf 

Resumo: 

“São eliminadas as exigências de forma jurídica especial para os operadores de pontos de 

carregamento e para os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica e adotados 

regimes de deferimento tácito na atribuição das respetivas licenças. Prevê-se, igualmente, que as 

inspeções periódicas dos pontos de carregamento passem a poder ser realizadas por iniciativa 

das entidades fiscalizadoras. 

Aproveita-se, ainda, a oportunidade para reforçar o papel do balcão único eletrónico dos 

serviços, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho. 

Finalmente, tendo por base o regime do setor elétrico nacional que determina a segregação entre 

as atividades de comercialização de energia elétrica e de operação das redes elétricas, mantém-

se o princípio da separação desta atividade das demais atividades de comercialização de 

eletricidade para a mobilidade elétrica e de operação de postos de carregamento, em tributo à 

defesa de um mercado concorrencial e à independência e imparcialidade da atividade de gestão 

de operações da rede de mobilidade elétrica. 

Elimina-se, paralelamente, de acordo com o novo quadro legal para a prestação de serviços 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, a proibição de exercício conjunto das 

atividades de comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica e de operação de postos 

de carregamento entre si, assim assegurando que os comercializadores de energia permitem, nos 

contratos que celebram com os utilizadores de veículos, a utilização de todos os pontos de 

carregamento nacionais, e que os operadores de pontos de carregamento dão acesso a todos os 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0123
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20100732
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20100732
https://dre.pt/pdf1s/2012/08/14800/0400704025.pdf
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utilizadores de veículos, independentemente do comercializador de energia por estes 

contratado”. 

“Artigo 8.º 

[...] 

1 - ... 

2 - O processo de licenciamento é instruído por sistema eletrónico, dependendo a atribuição de 

licença de comercialização de eletricidade para amobilidade elétrica de requerimento da 

entidade interessada, através do balcão único eletrónico dos serviços, o qual deve incluir prova 

da existência da apólice de seguro nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º 

3 - ... 

4 - Decorrido o prazo previsto no número anterior sem que a licença tenha sido recusada, e 

desde que se encontre cumprido o previsto no n.º 2, é a mesma tacitamente atribuída, sendo 

disponibilizada, através do balcão único eletrónico dos serviços, a informação relativa às 

condições essenciais ao exercício da atividade. 

5 - Na falta de recusa de atribuição de licença no prazo referido no n.º 3, a entidade interessada 

pode iniciar a atividade de comercialização, desde que efetuado o pagamento da taxa prevista no 

n.º 1 do artigo 48.º 

6 - (Anterior n.º 4.) 

7 - A validade da licença de comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica depende 

da efetiva apresentação pelo comercializador de caução a favor da sociedade gestora de 

operações da rede de mobilidade elétrica, nos termos definidos na portaria prevista no n.º 8 do 

artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 7.º do presente decreto-lei. 

8 - A apresentação extemporânea da caução referida no número anterior deve ser acompanhada 

de justificação do atraso, competindo à sociedade gestora de operações da rede 

de mobilidade elétrica decidir sobre a procedência dos motivos apresentados pelo 

comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica. 

Artigo 9.º 

[...] 

1 - A licença de comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica pode ser transmitida, 

por qualquer título jurídico, mediante comunicação do titular e do transmissário remetida 

através do balcão único eletrónico dos serviços, desde que se encontrem verificados, em relação 

ao transmissário, os requisitos legais para a sua atribuição, podendo a DGEG, em caso 

contrário, opor-se a essa transmissão, no prazo de 30 dias contados do envio da referida 

comunicação. 

2 - Conferida a autorização, ainda que tacitamente, o transmissário é titular dos direitos e fica 

sujeito às obrigações e condições de exercício da atividade constantes da licença transmitida, 

bem como às demais que lhe sejam expressamente impostas na autorização de transmissão”. 

155. Decreto-Lei n.º 169/2012, de 01/08: Cria o Sistema da Indústria Responsável, que 

regula o exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de zonas 

empresariais responsáveis, bem como o processo de acreditação de entidades no 

âmbito deste Sistema 

Ministério da Economia e do Emprego 

https://dre.pt/pdf1s/2012/08/14800/0396904007.pdf 

Resumo: 

“Tendo em conta a realidade nacional, cujo tecido empresarial é, na sua grande maioria, 

https://dre.pt/pdf1s/2012/08/14800/0396904007.pdf
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constituído por PME, merece principal relevo a opção do Governo, no âmbito das medidas de 

simplificação de processos, em extinguir a exigência de licenciamento nas pequenas indústrias, 

com uma potência elétrica inferior a 99 kVA, potência térmica superior a 12 x 10(elevado a 6) 

kJ/h, e menos de 20 trabalhadores, que integram o tipo 3 e passam a estar sujeitas a um regime 

de mera comunicação prévia, podendo iniciar a respetiva exploração imediatamente após tal 

comunicação. 

No que respeita às medidas de reforço de transparência nos procedimentos, importa enfatizar 

aquelas que vão no sentido de promover a adoção, pelas entidades públicas, de condições 

técnicas padronizadas por tipos de atividade e ou operação, que definem o âmbito e o conteúdo 

das respetivas licenças ou autorizações e que permitem que o industrial possa vir a obter um 

título de exploração emitido, com base numa declaração de cumprimento integral das condições 

predefinidas. Estas medidas permitem não só introduzir maior transparência e celeridade nos 

procedimentos, como também tornar o processo menos oneroso para o industrial, através da 

redução para um terço do montante das taxas devidas. 

Merece também destaque a extensão da intervenção de entidades acreditadas à área do 

ambiente, no procedimento de instalação e exploração de estabelecimentos industriais, as quais 

passam a poder avaliar a conformidade dos elementos instrutórios do pedido de autorização, 

com a inerente dispensa de verificação de omissões ou irregularidades nos elementos 

instrutórios por parte das entidades competentes e consequente diminuição dos prazos 

procedimentais. 

De assinalar que, na mesma lógica de desburocratização de procedimentos, são introduzidas 

alterações à definição dos estabelecimentos de maior perigosidade, isto é, os estabelecimentos 

do chamado tipo 1. Assim, atendendo a que se encontram já abrangidas pelos regimes de 

avaliação de impacte ambiental (AIA), prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias 

perigosas (PAG) e ou prevenção e controlo integrado da poluição (PCIP), as operações de 

gestão de resíduos perigosos passam a estar excluídas desta tipologia. 

Relativamente ainda aos estabelecimentos de tipo 1, e em linha com a adoção progressiva e 

incremental pelas entidades intervenientes de condições técnicas padronizadas, estabelece-se o 

regime de autorização prévia padronizada, com responsabilização do agente económico pelo 

cumprimento de um conjunto de requisitos predefinidos em licença ou autorização e conducente 

à obtenção de um título de instalação e exploração, sendo que, nos casos em que tal não seja 

exequível ou por opção do requerente, é adotado o regime de autorização individualizada, 

havendo neste caso lugar a uma reunião entre os vários interessados, no sentido da conciliação 

de posições, a chamada conferência das entidades intervenientes, à semelhança do modelo 

utilizado no regime respeitante aos projetos de Potencial Interesse Nacional. 

Ainda no que respeita à padronização de condições técnicas, cumpre referir que Portugal será o 

primeiro país da Europa comunitária a dispor de licenças padronizadas em matéria de título de 

emissão de gases com efeito de estufa (TEGEE) e de licença ambiental de PCIP. O nosso país 

também será pioneiro ao nível da intervenção de entidades acreditadas nos domínios ambientais 

associados aos regimes de AIA e de PAG. 

Por outro lado, e relativamente aos estabelecimentos de tipo 2, estabelece-se um regime distinto 

do até agora vigente, seja pela redução de prazos para emissão do título de exploração, seja pelo 

alargamento dos casos de dispensa de consultas a entidades públicas pelo facto, 

designadamente, de a decisão de atribuição do título de exploração poder assentar, também 

nestes casos, numa declaração do industrial de cumprimento de requisitos predefinidos em 

licença ou autorização padronizada. 

Sublinhe-se ainda o reforço da operacionalização do regime da produção de atos tácitos, através 

da emissão automática via «Balcão do empreendedor» da respetiva certidão, sem necessidade de 

intervenção humana, sempre que a decisão administrativa não seja tomada no prazo legalmente 

estabelecido”. 
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156. Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24/08: Introduz alterações no Código do IVA, no 

Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e alguma legislação 

complementar, transpondo o artigo 4.º da Diretiva n.º 2008/8/CE, do Conselho, de 

12 de fevereiro, em matéria de localização das prestações de serviços, e a Diretiva 

n.º 2010/45/UE, do Conselho, de 13 de julho, em matéria de faturação, dando 

execução às autorizações legislativas constantes do artigo 128.º da Lei n.º 64-

A/2011, de 30 de dezembro 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2012/08/16400/0465604666.pdf 

 

 

Resumo: 

“De entre as diversas alterações, destaca-se, nomeadamente, a introdução de alterações em 

matéria de exigibilidade do imposto, a simplificação dos requisitos para a utilização de 

faturação eletrónica por parte dos operadores económicos, a uniformização no plano da União 

Europeia das menções referentes aos regimes de tributação aplicáveis a constar das faturas, a 

fixação uniforme de um prazo máximo para emissão da fatura no caso de serviços 

intracomunitários cujo imposto seja devido no Estado membro do adquirente e a introdução de 

faturas simplificadas. 

Adicionalmente, ao clarificar-se que a emissão de fatura é obrigatória para todas as transmissões 

de bens e prestações de serviços, independentemente da qualidade do adquirente dos bens ou 

destinatário dos serviços e ainda que estes não a solicitem, qualquer que seja o sector de 

atividade em causa, e se explicitar que nas faturas emitidas por meios eletrónicos todo o seu 

conteúdo deve ser processado eletronicamente, são ainda adotadas medidas que visam combater 

a economia informal, a fraude e a evasão fiscais. 

Evidencia-se ainda que os sujeitos passivos não podem emitir e entregar documentos de 

natureza diferente da fatura para titular a transmissão de bens ou prestação de serviços aos 

respetivos adquirentes ou destinatários, sob pena de aplicação das penalidades legalmente 

previstas. 

No entanto, de modo a assegurar que não são aumentados os encargos administrativos para os 

sujeitos passivos, permite-se que sejam emitidas faturas simplificadas nas transmissões de bens 

efetuadas por retalhistas a particulares quando o valor da fatura seja inferior a (euro) 1000, bem 

como em quaisquer outras transmissões de bens e prestações de serviços de montante não 

superior a (euro) 100, neste caso quer os adquirentes sejam sujeitos passivos ou particulares”. 

157. Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24/08: Estabelece medidas de controlo da emissão de 

faturas e outros documentos com relevância fiscal, define a forma da sua 

comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira e cria um incentivo de 

natureza fiscal à exigência daqueles documentos por adquirentes pessoas 

singulares 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2012/08/16400/0466604677.pdf 

Resumo: 

“o presente diploma visa concretizar a autorização legislativa concedida ao Governo pelo artigo 

172.º da LOE 2012, instituindo um regime que regule, nomeadamente, a transmissão eletrónica 

dos elementos das faturas e outros documentos com relevância fiscal, para reforçar o combate à 

informalidade e à evasão fiscal e para auxiliar os contribuintes a evitar o incumprimento das 

suas obrigações fiscais. 

Pretende-se, assim, criar um instrumento eficaz para combater a economia paralela, alargar a 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0008
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2010&id=310L0045
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20112034
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20112034
https://dre.pt/pdf1s/2012/08/16400/0465604666.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2012/08/16400/0466604677.pdf
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base tributável e reduzir a concorrência desleal, promovendo-se a exigência de fatura por cada 

transação e reduzindo-se as situações de evasão fiscal associadas à omissão do dever de emitir 

documento comprovativo da transação. 

Adicionalmente, não obstante a existência de um quadro sancionatório para a violação do dever 

de emitir e exigir faturas ou recibos, previsto no artigo 123.º do Regime Geral das Infrações 

Tributárias, pretende-se que essa exigência seja também sustentada num dever de cidadania. 

Neste sentido, é criada uma dedução em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (IRS), correspondente a uma parte do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

suportado por qualquer membro do agregado familiar, incluído em faturas que titulam 

prestações de serviços em determinados setores de atividade e comunicadas à Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT). 

Atendendo ao carácter inovador deste incentivo fiscal, optou-se por introduzir esta medida de 

forma gradual, aplicando-a, numa primeira fase, a apenas determinados setores de atividade 

qualificados, a nível internacional, como setores de risco acrescido em termos de informalidade. 

Pretende-se que, no futuro, este incentivo fiscal seja gradualmente alargado a outros setores de 

atividade em que esta medida possa eficazmente combater a fraude e evasão fiscais. 

Em face da importância de concretização da presente medida e como forma de apoiar os 

contribuintes, será disponibilizada, gratuitamente, uma aplicação informática destinada a extrair 

dos ficheiros SAF-T (PT) das empresas os elementos relevantes das faturas a serem enviadas à 

AT, bem como os meios necessários para permitir a submissão direta dos dados 

das faturas através do Portal das Finanças. Com efeito, a disponibilização desta aplicação 

destina-se a garantir um princípio estruturante de todo o sistema, que é o da gratuidade, evitando 

assim que os sujeitos passivos e os consumidores finais sejam onerados com custos adicionais 

decorrentes da aplicação desta medida. 

Finalmente, pretende-se ainda com o presente diploma proceder à alteração do regime de bens 

em circulação objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de 

dezembro, e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, no sentido de se estabelecerem regras que 

assegurem a integridade dos documentos de transporte e que garantem à AT um controlo mais 

eficaz destes documentos, obstando à sua posterior viciação ou ocultação”. 

158. Portaria n.º 318/2012 de 12/10: Aprova várias peças dos procedimentos 

destinados à seleção do prestador ou prestadores do serviço universal de 

comunicações eletrónicas 

Ministérios das Finanças e da Economia e do Emprego 

https://dre.pt/pdf1s/2012/10/19800/0565705845.pdf 

Resumo: 

O serviço universal de comunicações eletrónicas é visto pelo Estado como um direito a que 

todos devem ter acesso, sendo incumbência daquele assegurar que este serviço se encontre 

disponível para todos. 

São textos base legal, a Lei n.º 5/2004 de 4/02 e a Lei n.º 51/2011, de 13/09 que a altera e 

republica. O serviço inclui a ligação a uma rede de comunicação pública num local fixo e a 

prestação de um serviço telefónico acessível ao público através dessa ligação, a oferta adequada 

de postos públicos e a disponibilização de uma lista telefónica completa e de um serviço 

informativo da lista. 

Há lugar à seleção de uma ou várias empresas responsáveis pela prestação do serviço universal, 

a qual deve ser realizada através de um processo eficaz, objetivo, transparente e não 

discriminatório, assegurando que, à partida, todas as empresas possam ser designadas. 

No contexto do concurso assim lançado deve ser aprovado o conjunto de peças dos 

https://dre.pt/pdf1s/2012/10/19800/0565705845.pdf
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procedimentos do concurso sem prejuízo da revogação do contrato de concessão do serviço 

público celebrado com a PT Comunicações SA, que deve ocorrer no curto prazo. 

O período de prestação destes serviços será de 5 anos devendo esta prestação ter início no prazo 

máximo de 6 a 9 meses a contar da assinatura do contrato. 

“Artigo 1.º Objeto 

São aprovadas as seguintes peças dos procedimentos destinados à seleção do prestador ou 

prestadores do serviço universal de comunicações eletrónicas: 

a) Programa do concurso, convite à apresentação das propostas e caderno de encargos relativos 

ao concurso limitado por prévia qualificação para a seleção da empresa ou empresas a designar 

para a prestação do serviço universal de ligação a uma rede de comunicações pública num local 

fixo e de serviços telefónicos acessíveis ao público, constantes do anexo i à presente portaria, da 

qual faz parte integrante; 

b) Programa do concurso, convite à apresentação das propostas e caderno de encargos relativos 

ao concurso limitado por prévia qualificação para a seleção da empresa ou empresas a designar 

para a prestação do serviço universal de oferta de postos públicos, constantes do anexo ii à 

presente portaria, da qual faz parte integrante; 

c) Programa do concurso, convite à apresentação das propostas e caderno de encargos relativos 

ao concurso limitado por prévia qualificação para a seleção da empresa a designar para a 

prestação do serviço universal de disponibilização de uma lista telefónica completa e de um 

serviço completo de informações de listas, constantes do anexo iii à presente portaria, da qual 

faz parte integrante”. 

159. Decreto-Lei n.º 8/2013, de 18/01: Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 

177/99, de 21 de maio, que regula o regime de acesso e de exercício das atividades 

de prestador de serviços de audiotexto e de prestador de serviços de valor 

acrescentado baseados no envio de mensagem, conformando-o com a disciplina 

do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva 

n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 

2006, relativa aos serviços no mercado interno e com o regime decorrente da Lei 

n.º 99/2009, de 4 de setembro 

Ministério da Economia e do Emprego 

https://dre.pt/pdf1s/2013/01/01300/0036700374.pdf 

Resumo: 

“Visa o presente diploma, de caráter sectorial, promover as adaptações exigidas pelo citado 

diploma no que respeita aos requisitos de acesso às atividades 

de prestador de serviços de audiotexto e de prestador de serviços de valor acrescentado baseados 

no envio de mensagem, procedendo, para o efeito, à alteração do Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 

de maio, alterado pela Lei n.º 95/2001, de 20 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2009, de 10 de 

março, e pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, que regula o regime de acesso e de exercício 

dessas atividades. 

Mantém-se a necessidade de registo prévio dos prestadores de serviços de audiotexto e dos 

prestadores de serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagem no ICP - 

Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) que pretendam estabelecer-se 

originariamente em território nacional, porquanto se visa garantir a qualidade 

dos serviços prestados e os direitos dos consumidores, prevenindo situações de abuso e fraude. 

Fundamenta-se esta exigência de permissão administrativa em razões imperiosas de interesse 

público, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, sem 

excecionar o princípio geral do deferimento tácito constante da alínea b) do n.º 2 daquele artigo. 

Simplificam-se, contudo, os procedimentos jurídico-formais necessários para o referido registo, 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19991536
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19991536
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20101559
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0123
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20092358
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20092358
https://dre.pt/pdf1s/2013/01/01300/0036700374.pdf
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sendo bastante a apresentação de um requerimento instruído com cópia simples de documento 

de identificação e comprovativo de início de atividade, no caso de pessoa singular, ou com 

extrato em forma simples do teor das inscrições em vigor no registo comercial ou código 

de acesso à respetiva certidão permanente, no caso de pessoa coletiva. 

Por outro lado, deixam de carecer de registo no ICP-ANACOM as entidades legalmente 

estabelecidas num Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu para a 

prestação de serviços de audiotexto ou de valor acrescentado baseados no envio de mensagem, 

que pretendam exercer essa mesma atividade em território nacional, quer de forma permanente, 

aqui se estabelecendo, quer ocasional e esporádica, em regime de livre prestação. Esses 

prestadores ficam, no entanto, sujeitos às condições de exercício da atividade que lhes sejam 

legalmente aplicáveis. 

Mantém-se igualmente a disponibilização de informação relativa às condições de oferta do 

serviço, incluindo a identificação dos respetivos prestadores, bem como dos meios ao alcance 

dos consumidores para fazer cessar essa oferta de serviços, alargando a sua abrangência aos 

prestadores não sujeitos a registo, sem prejuízo, no que se refere aos serviços de valor 

acrescentado baseados no envio de mensagem, do regime do comércio eletrónico constante do 

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, que transpôs para o ordenamento jurídico interno a 

Diretiva n.º2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho, relativa a certos 

aspetos dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno. 

Nesta oportunidade, procede-se também a um reforço da proteção dos consumidores alargando 

as situações de interdição de registo. 

O presente decreto-lei visa ainda, por último, conformar o regime sancionatório previsto no 

Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de maio, com o regime quadro das contraordenações do setor das 

comunicações, aprovado pela Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro, alterada pela Lei n.º 46/2011, 

de 24 de junho”. 

160. Decreto-Lei n.º 21/2013, de 15-02: Estabelece o regime da utilização da 

transmissão eletrónica de dados para o cumprimento de formalidades declarativas 

nas áreas aduaneiras, dos impostos especiais de consumo e do imposto sobre os 

veículos, bem como a utilização dos respetivos sistemas informáticos para a 

comunicação dos atos praticados pela Autoridade Tributária e Aduaneira no 

âmbito dessas formalidades 

https://dre.pt/pdf1s/2013/02/03300/0092400925.pdf 

Resumo: 

“O presente decreto-lei regula o regime de cumprimento das formalidades de 

desalfandegamento das mercadorias, bem como das formalidades associadas aos impostos 

especiais de consumo e imposto sobre os veículos, através de transmissão eletrónica de dados, 

substituindo-se e aperfeiçoando-se o regime previsto no Decreto-Lei n.º 99/2007, de 2 de abril, 

e na Portaria n.º 767/2007, de 9 de julho. 

Na área aduaneira, a regulamentação europeia, maxime o Código Aduaneiro Comunitário, 

aprovado pelo Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, e as 

suas Disposições de Aplicação, aprovadas pelo Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da Comissão, 

de 2 de julho de 1993, consagraram, desde sempre, a possibilidade de os Estados-membros 

preverem o cumprimento de formalidades declarativas por meios informáticos, cabendo-lhes 

regular os termos de funcionamento e utilização dos sistemas. Presentemente, esta possibilidade 

constitui uma verdadeira obrigação, por força da Decisão n.º 70/2008/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativa a um ambiente sem papel para as 

alfândegas e o comércio, que impõe aos Estados-membros a instauração de sistemas aduaneiros 

eletrónicos seguros, integrados, interoperáveis e acessíveis para o intercâmbio de dados 

constantes de declarações aduaneiras, documentos de acompanhamento das declarações 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2000&id=300L0031
https://dre.pt/pdf1s/2013/02/03300/0092400925.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1992&id=392R2913
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1993&id=393R2454
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2008&id=308D0070
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aduaneiras, certificados e outras informações relevantes. 

No caso dos impostos especiais de consumo harmonizados, a utilização da transmissão 

eletrónica de dados constitui igualmente uma imposição europeia, designadamente por força da 

Decisão n.º 1152/2003/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de junho de 2003, e da 

Diretiva n.º2008/118/CE do Conselho, de 16 de dezembro de 2008. Ainda que a respetiva 

concretização e transposição para a ordem jurídica interna tenha passado, em primeira linha, 

pelo Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 

de junho, aspetos existem que, sendo de natureza geral, se encontram abrangidos pelo âmbito de 

aplicação do presente decreto-lei. 

Assim: No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 170.º da Lei n.º 64-B/2011, de 

30 de dezembro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e nos termos das alíneas a) e b) 

do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º Objeto 

O presente decreto-lei estabelece o regime da utilização da transmissão eletrónica de dados para 

o cumprimento de formalidades declarativas nas áreas aduaneiras, dos impostos especiais de 

consumo e do imposto sobre os veículos, bem como a utilização dos respetivos sistemas 

informáticos para a comunicação dos atos praticados pela Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT) no âmbito dessas formalidades”. 

161. Portaria n.º 161/2013, de 23/04: Regulamenta o modo de cumprimento das 

obrigações de comunicação dos elementos dos documentos de transporte, previstas 

no regime de bens em circulação 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2013/04/07900/0248302485.pdf 

Resumo: 

O presente diploma regulamenta o modo de comunicação dos elementos dos documentos de 

transporte previstos no regime de bens em circulação aprovado pelo DL 147/2003, de 11/07 e 

republicado pelo DL 198/2012, de 24/08. 

A comunicação dos elementos dos docs. de transporte pode fazer-se por impresso próprio de 

tipografia autorizada; por via eletrónica no Portal das Finanças ou por serviço telefónico, 

confirmando-se a entrega dos dados, posteriormente no Portal das Finanças. 

 

162. Resolução da AR n.º 72/2013, de 27/05: Recomenda a criação de um regime de 

suficiência do documento eletrónico para a entrega de trabalhos, teses e 

dissertações, garantindo a gratuitidade para os estudantes 

https://dre.pt/pdf1s/2013/05/10100/0305403054.pdf 

Resumo: 

“Resolução da Assembleia da República n.º 72/2013 

Recomenda a criação de um regime de suficiência do documento eletrónico para 

a entrega de trabalhos, teses e dissertações, garantindo a gratuitidade para os estudantes 

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, 

recomendar ao Governo que: 

1 - Estabeleça um regime de suficiência de documento eletrónico para 

a entrega de trabalhos, teses e dissertações no sistema de ensino superior, substituindo 

a entrega em formato papel tal como estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março. 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2003&id=303D1152
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0118
https://dre.pt/pdf1s/2013/04/07900/0248302485.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2013/05/10100/0305403054.pdf
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2 - Garanta que a produção, publicação, transmissão e armazenamento dos documentos 

eletrónicos relativos a teses, dissertações e trabalhos universitários são realizados em norma 

aberta, transpondo o estabelecido pela Lei n.º 36/2011, de 21 de junho. 

3 - Potencie a partilha do conhecimento produzido e publicado 

em documento eletrónico resultante de teses, dissertações e trabalhos universitários, através de 

plataforma eletrónica própria e homogénea a todo o sistema de ensino superior, de acesso 

gratuito, garantido e profícuo. 

Aprovada em 3 de maio de 2013”. 

163. Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11/06: Estabelece regras relativas à restrição da 

utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e 

eletrónicos (EEE), transpondo a Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 8 de junho de 2011 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

https://dre.pt/pdf1s/2013/06/11100/0324303254.pdf 

Resumo: 

“A Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, 

relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e 

eletrónicos (EEE), procedeu à reformulação da Diretiva n.º 2002/95/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003, que foi transposta para a ordem jurídica interna pelo 

Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro, que estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão de resíduos de EEE. 

As disparidades entre as disposições legislativas ou administrativas adotadas pelos Estados-

Membros em matéria de restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e 

eletrónicos podem criar barreiras ao comércio e distorções da concorrência na União Europeia, 

podendo assim ter um impacte direto no estabelecimento e funcionamento do mercado interno. 

Assim, importa estabelecer regras neste domínio e contribuir para a proteção da saúde humana e 

para uma valorização e eliminação ecologicamente corretas dos resíduos de EEE. 

A fim de alcançar o nível escolhido de proteção na União Europeia, a forma mais eficaz para 

garantir uma redução significativa dos riscos para a saúde e o ambiente relacionados com estas 

substâncias, consiste na substituição das referidas substâncias nos EEE por materiais seguros ou 

mais seguros. A restrição da utilização destas substâncias perigosas é suscetível de fazer 

aumentar as possibilidades de reciclagem dos resíduos de EEE e a sua rentabilidade económica 

e de fazer diminuir o seu impacte negativo sobre a saúde dos trabalhadores das instalações de 

reciclagem. 

Consequentemente, as medidas adotadas deverão ter em conta as orientações e recomendações 

internacionais existentes e deverão basear-se na avaliação da informação científica e técnica 

disponível. 

As isenções à restrição para certos materiais e componentes específicos deverão ter âmbito e 

duração limitados, a fim de permitir a eliminação gradual das substâncias perigosas nos EEE, 

visto que a utilização de tais substâncias nessas aplicações deverá tornar-se evitável. 

Neste sentido, pretende-se contribuir para o progresso e desenvolvimento das tecnologias das 

energias renováveis que não apresentem um impacte negativo para a saúde e o ambiente e que 

sejam sustentáveis e economicamente viáveis”. 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2011&id=311L0065
https://dre.pt/pdf1s/2013/06/11100/0324303254.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2011&id=311L0065
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0095
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164. Portaria n.º 272/2013, de 20/08: Define os requisitos e o procedimento de registos, 

na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), das entidades que 

procedam ao estudo e conceção, instalação, manutenção ou assistência técnica de 

material e equipamento de segurança ou de centrais de alarme 

Ministério da Administração Interna 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0495404956.pdf 

Resumo: 

“O regime de exercício da atividade de segurança privada, aprovado pela Lei n.º 34/2013, de 16 

de maio, determina que as entidades que procedam ao estudo e conceção, instalação, 

manutenção ou assistência técnica de material e equipamento de segurança ou de centrais de 

alarme sejam obrigadas a registo prévio na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. 

Não obstante os serviços prestados por estas entidades não se enquadrarem no conceito de 

serviços de segurança privada, constata-se que estes estão em permanente interação com os 

meios tecnológicos de segurança usados no âmbito alargado da segurança de pessoas e bens e 

da prevenção da prática de crimes. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, os requisitos e o 

procedimento de registo são definidos por portaria do membro do Governo responsável pela 

área da administração interna. 

Nestes termos, a presente portaria define os diversos requisitos necessários ao registo nacional 

das referidas entidades. 

No que respeita aos técnicos responsáveis o regime previsto segue os trâmites previstos na Lei 

n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.º 41/2012, de 28 de agosto, prevendo-se ainda um 

período transitório de reconhecimento de qualificações. 

O registo permite ainda a identificação das entidades detentoras de certificação de qualidade 

relativa aos serviços técnicos prestados. 

De referir também, que no sentido da simplificação do procedimento, todo o processo de registo 

pode ser efetuado por via eletrónica”. 

165. Portaria n.º 273/2013 de 20/08: Regula as condições específicas da prestação dos 

serviços de segurança privada, o modelo de cartão profissional e os procedimentos 

para a sua emissão e os requisitos técnicos dos equipamentos, funcionamento e 

modelo de comunicação de alarmes 

Ministério da Administração Interna 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0495604988.pdf 

Resumo: 

“A Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, procedeu a uma importante revisão global do regime 

jurídico que regulava o exercício da atividade de segurança privada. 

A reforma operada no regime jurídico que vigorava desde 2004 procedeu a uma clarificação do 

objeto da segurança privada, tendo em conta as crescentes solicitações e necessidades de 

segurança dos cidadãos, a par da obrigação de adaptação do ordenamento jurídico nacional ao 

direito comunitário, mantendo os princípios enformadores do exercício da atividade de 

segurança privada, concretamente a prossecução do interesse público e a complementaridade e 

subsidiariedade face às competências desempenhadas pelas forças e serviços de segurança. 

No quadro desta clarificação, as entidades consultoras de segurança privada, que pretendam 

elaborar estudos de segurança e projetos de organização de serviços de segurança privada, 

passam a estar sujeitas a autorização, sucedendo o mesmo com as entidades que procedam à 

instalação, manutenção ou assistência técnica de material e equipamento de segurança ou de 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0495404956.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0495604988.pdf
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centrais de alarme, sendo obrigatório o seu registo prévio para o exercício da atividade. 

No primeiro caso, embora seja uma função instrumental de segurança privada, 

as entidades consultoras não deixam de prosseguir as finalidades de segurança privada, ou seja, 

a proteção de pessoas e bens e a prevenção da prática de crimes. 

Importa atentar que esta atividade, tendo em conta a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, se encontra excluída da livre circulação, 

por se integrar no quadro dos serviços de segurança privada, princípio também expresso no 

Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpõe para o ordenamento jurídico interno a 

referida Diretiva. 

No segundo caso, embora seja também uma função instrumental de segurança privada, importa 

harmonizar as normas técnicas aplicáveis e os requisitos exigidos no sentido de garantir a 

qualidade dos serviços prestados”. 

166. Portaria n.º 274/2013 de 21/08: Quarta alteração à Portaria n.º 321-A/2007 de 26 

de março que cria o ficheiro modelo de auditoria tributária 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16000/0502105047.pdf 

Resumo: 

“O formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o 

designado SAF-T (PT), tem vindo a ser adaptado em função das alterações de natureza 

contabilística ou fiscal. 

O Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, aprovou o regime de contabilidade de caixa em sede 

de Imposto sobre o Valor Acrescentado (regime de IVA de caixa), impondo a obrigatoriedade 

de comunicação dos recibos nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto. 

Não constando os recibos da atual estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT), procede-se, em 

consequência, à nova adaptação da estrutura de dados do referido ficheiro”. 

167. Lei n.º 2/2014 de 16 de janeiro: Procede à reforma da tributação das sociedades, 

alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o Decreto 

Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, e o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 

de novembro 

https://dre.pt/pdf1s/2014/01/01100/0025300346.pdf 

Resumo: 

Conservação dos livros, registos contabilísticos e documentos de suporte pelo prazo de 12 anos: 

“Artigo 123.º Obrigações contabilísticas das empresas 

1 - As sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, as empresas 

públicas e as demais entidades que exerçam, a título principal, uma atividade comercial, 

industrial ou agrícola, com sede ou direção efetiva em território português, bem como as 

entidades que, embora não tendo sede nem direção efetiva naquele território, aí possuam 

estabelecimento estável, são obrigadas a dispor de contabilidade organizada nos termos da lei 

que, além dos requisitos indicados no n.º 3 do artigo 17.º, permita o controlo do lucro tributável. 

2 - Na execução da contabilidade deve observar-se em especial o seguinte: 

a) Todos os lançamentos devem estar apoiados em documentos justificativos, datados e 

suscetíveis de serem apresentados sempre que necessário; 

b) As operações devem ser registadas cronologicamente, sem emendas ou rasuras, devendo 

quaisquer erros ser objeto de regularização contabilística logo que descobertos. 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0123
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20070906
https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16000/0502105047.pdf
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19883348
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20092489
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20092489
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19883345
https://dre.pt/pdf1s/2014/01/01100/0025300346.pdf
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3 - Não são permitidos atrasos na execução da contabilidade superiores a 90 dias, contados do 

último dia do mês a que as operações respeitam. 

4 - Os livros, registos contabilísticos e respetivos documentos de suporte devem ser conservados 

em boa ordem durante o prazo de 12 anos. 

5 - Quando a contabilidade for estabelecida por meios informáticos, a obrigação de 

conservação referida no número anterior é extensiva à documentação relativa à análise, 

programação e execução dos tratamentos informáticos. 

6 – Os documentos de suporte previstos no n.º 4 que não sejam documentos autênticos ou 

autenticados podem, decorridos três períodos de tributação após aquele a que se reportam e 

obtida autorização prévia do diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, ser 

substituídos, para efeitos fiscais, por microfilmes que constituam sua reprodução fiel e 

obedeçam às condições que forem estabelecidas. 

7 - É ainda permitido o arquivamento em suporte eletrónico das faturas 

ou documentos equivalentes, dos talões de venda ou de quaisquer outros documentos com 

relevância fiscal emitidos pelo sujeito passivo, desde que processados por computador, nos 

termos definidos no n.º 7 do artigo 52.º do Código do IVA. 

8 - As entidades referidas no n.º 1 que organizem a sua contabilidade com recurso a meios 

informáticos devem dispor de capacidade de exportação de ficheiros nos termos e formatos a 

definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

9 - Os programas e equipamentos informáticos de faturação dependem da prévia certificação 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira, sendo de utilização obrigatória, nos termos a definir por 

portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

168. Resolução da AR n.º 31/2014 de 11/04: Recomenda ao Governo que proceda à 

implementação de um programa nacional, global e integrado de modernização, 

simplificação e desburocratização administrativas 

https://dre.pt/pdf1s/2014/04/07200/0238802389.pdf 

Resumo: 

Recomenda ao Governo que proceda à implementação de um programa nacional, global e 

integrado de modernização, simplificação e desburocratização administrativas  

169. Decreto-Lei n.º 67/2014, de 07/05 Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo a Diretiva n.º 2012/19/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

https://dre.pt/pdf1s/2014/05/08700/0267002692.pdf 

Resumo: 

“As disparidades entre as disposições legislativas ou administrativas adotadas pelos Estados-

Membros em matéria de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) 

originam encargos financeiros desnecessários sobre os operadores económicos e prejudicam a 

eficácia das políticas de reciclagem. 

No sentido de aproximar as medidas nacionais dos Estados-Membros e as práticas atualmente 

aplicadas, a Diretiva n.º 2012/19/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 

2012, relativa aos REEE, procedeu à reformulação da Diretiva n.º 2002/96/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003, transposta para o ordenamento nacional 

através do Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 

174/2005, de 25 de outubro, 178/2006, de 5 de setembro, 132/2010, de 17 de dezembro, 

73/2011, de 17 de junho, e 79/2013, de 11 de junho, que estabelece o regime jurídico a que fica 

https://dre.pt/pdf1s/2014/04/07200/0238802389.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2012&id=312L0019
https://dre.pt/pdf1s/2014/05/08700/0267002692.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2012&id=312L0019
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0096
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sujeita a gestão de REEE. 

O programa comunitário de política e ação relacionado com o ambiente e o desenvolvimento 

sustentável («Quinto Programa de Ação em Matéria de Ambiente») menciona os REEE como 

um dos domínios-alvo a regular, com vista à aplicação dos princípios da prevenção, da 

valorização e da eliminação segura dos resíduos. 

O presente decreto-lei tem por objetivo contribuir para uma produção e um consumo 

sustentáveis mediante, prioritariamente, a prevenção de REEE e, adicionalmente, através da 

preparação para reutilização, reciclagem e outras formas de valorização, de modo a reduzir a 

quantidade de resíduos a eliminar e a contribuir para a utilização eficiente dos recursos e a 

recuperação de matérias-primas secundárias valiosas. Procura igualmente corresponsabilizar 

todos os intervenientes no ciclo de vida dos equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) e 

melhorar o seu desempenho ambiental, nomeadamente os produtores, distribuidores e 

utilizadores e, em especial, os operadores diretamente envolvidos na recolha e tratamento de 

REEE. 

A Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, 

relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em EEE, transposta para a 

ordem jurídica interna através do Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho, restringe a utilização 

de determinadas substâncias perigosas em EEE, contudo, algumas destas substâncias, como o 

mercúrio, o cádmio, o chumbo e o crómio hexavalente, continuarão presentes nos REEE por 

muitos anos. Por conseguinte, o teor de componentes perigosos nos EEE constitui grande 

preocupação durante a fase de gestão dos resíduos. 

Com vista à redução do seu elevado impacto ambiental são adotadas medidas adequadas para 

reduzir a eliminação de REEE como resíduos urbanos não triados, de modo a alcançar um 

elevado nível de recolha seletiva dos REEE, em especial de equipamentos de refrigeração e 

congelação que contenham substâncias que empobrecem a camada de ozono e gases fluorados 

com efeito de estufa. 

Ao basear-se no princípio da responsabilidade alargada do produtor, o presente decreto-lei 

incentiva uma conceção e fabrico de EEE que facilitem e otimizem a reutilização, o 

desmantelamento, a reciclagem e outras formas de valorização. A fim de dar ao conceito de 

responsabilidade do produtor maior efeito, cada produtor é responsável pelo financiamento 

da gestão dos resíduos provenientes dos seus próprios produtos. Os produtores podem optar por 

cumprir esta obrigação individualmente - mediante a prestação de garantias financeiras que 

assegurem que os custos da gestão dos resíduos dos seus produtos não recaiam sobre a 

sociedade ou os restantes produtores - ou aderindo a um sistema coletivo para o qual transferem 

a sua responsabilidade. 

Prevê-se a recolha seletiva como condição prévia para assegurar um tratamento e reciclagem 

específicos dos REEE. Sem prejuízo da importância do contributo dos distribuidores para o 

êxito da recolha de REEE, os utilizadores particulares devem também contribuir ativamente 

para o sucesso dessa recolha, dispondo da informação adequada para o efeito e de instalações 

para a entrega de REEE sem encargos, de acordo com os princípios da proximidade territorial e 

de fácil acesso. 

As operações de recolha e transporte ficam sujeitas a regras específicas para prevenir os 

impactos ambientais negativos e atingir o nível desejado de proteção da saúde humana e do 

ambiente. 

A fim de comprovar o cumprimento da taxa de recolha nacional, prevê-se que todos os 

intervenientes na recolha de REEE registem os dados relativos aos REEE recolhidos 

seletivamente. 

Considera-se indispensável, a fim de evitar a dispersão de poluentes no material reciclado ou no 

fluxo de resíduos, que os REEE sejam objeto de tratamento específico e adequado, sujeito a 

regras específicas e a qualificação, com vista nomeadamente à consecução dos objetivos de 

valorização. Caso seja adequado, deve ser dada prioridade à preparação para reutilização dos 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2011&id=311L0065
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REEE e dos seus componentes e materiais, com respeito pelos princípios mínimos, 

nomeadamente de qualidade, eficiência e segurança. 

Por fim, são previstas medidas para assegurar a correta aplicação do presente decreto-lei e 

promover a equidade entre os operadores económicos, incluindo requisitos mínimos para as 

transferências de EEE, a fim de evitar as transferências ilegais de REEE para os países em 

desenvolvimento”. 

170. Decreto-Lei n.º 69/2014, de 9/05: Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

3/2012, de 16 de janeiro, que aprova a orgânica do Gabinete Nacional de 

Segurança, estabelecendo os termos do funcionamento do Centro Nacional de 

Ciber segurança 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2014/05/08900/0271202719.pdf  

Resumo: 

“A Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de fevereiro, aprovou as linhas gerais 

do plano global estratégico de racionalização e redução de custos com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na Administração Pública, apresentado pelo Grupo de Projeto 

para as Tecnologias de Informação e Comunicação (GPTIC). 

A medida 4 do plano de ação constante do anexo à referida resolução, cujo desenvolvimento foi 

coordenado pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS), com a colaboração de todas as 

entidades relevantes em razão da matéria, previu a definição e implementação de uma estratégia 

nacional de segurança da informação (ENSI), compreendendo, designadamente, a criação, 

instalação e operacionalização de um Centro Nacional de Ciber segurança (CNCSeg). 

Posteriormente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2012, de 13 de abril, constituiu, 

na dependência do Primeiro-Ministro, a Comissão Instaladora do CNCSeg, com a missão de 

definir as medidas e os instrumentos necessários à criação, instalação e operacionalização do 

CNCSeg. 

O relatório final da mencionada Comissão Instaladora apontou para que o CNCSeg fosse um 

novo serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, a 

funcionar na dependência do Primeiro-Ministro. 

Como o Programa do XIX Governo Constitucional, o atual contexto económico e financeiro do 

País e o disposto na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, desaconselham a criação de novos 

serviços públicos, considera-se que o aproveitamento das sinergias de um serviço já existente, 

especialmente em matéria de instalações e equipamentos, constitui a solução mais adequada 

para a criação, instalação e operacionalização do CNCSeg. 

Considerando a transversalidade da missão e das atribuições do GNS e da Autoridade Nacional 

de Segurança, bem como a direta dependência destas entidades do Primeiro-Ministro, entende-

se que o GNS é o serviço indicado para albergar o CNCSeg na fase inicial do seu 

funcionamento, modelo que, contudo, será objeto de avaliação no final do ano 2017, período 

que se antecipa necessário para a completa estruturação e funcionamento em cruzeiro do 

referido Centro, com vista a uma decisão sobre a manutenção do arquétipo agora definido ou a 

evolução para uma completa autonomização do CNCSeg. 

O CNCSeg tem por missão contribuir para que Portugal use o ciberespaço de uma forma segura 

e as suas competências não prejudicam as atribuições e competências legalmente cometidas a 

outras entidades públicas em matéria de segurança do ciberespaço, nomeadamente no que 

respeita a infraestruturas críticas e integridade das redes e serviços, sendo exercidas em 

coordenação com estas entidades. 

O arranque do CNCSeg no âmbito do GNS impõe a alteração do diploma que aprovou a 

orgânica deste serviço, de modo a adaptar a sua organização e funcionamento às funções e 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20120090
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exigências da nova área da ciber segurança. 

As principais modificações introduzidas ao mencionado diploma reconduzem-se, por um lado, à 

criação de um cargo de subdiretor geral, a exercer por quem coordene o CNCSeg, inovação que 

é compensada pela extinção, entretanto ocorrida, de um cargo de secretário-geral-adjunto n a 

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, operada pelo Decreto-Lei n.º 

41/2013, de 21 de março, e, por outro lado, à fixação de um regime específico aplicável aos 

trabalhadores que exercerão funções no CNCSeg, que atende a requisitos de excelência e 

competitividade no recrutamento e a regras simples e flexíveis em matéria de exercício de 

funções”. 

171. Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13/05: Aprova um conjunto de medidas de 

simplificação e modernização administrativa, procedendo à primeira alteração 

ao Decreto-Lei n.º 4/97, de 9 de janeiro e à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

135/99, de 22 de abril 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2014/05/09100/0274802765.pdf 

Resumo: 

“Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 

29/2000, de 13 de março, e 72-A/2010, de 18 de junho, que definiu os princípios gerais de ação 

a que devem obedecer os serviços e organismos da Administração Pública na sua atuação face 

ao cidadão, e reuniu de uma forma sistematizada as normas vigentes no contexto 

da modernização administrativa, foi dado um passo decisivo na consolidação das políticas 

públicas de modernização da Administração Pública e, em particular, dos seus serviços de 

atendimento ao público. 

No entanto, o caráter inovador do referido decreto-lei foi, também ele, erodido pelo célere 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, assim como pela 

correspondente mudança dos paradigmas do relacionamento interpessoal, comercial e 

administrativo nas sociedades contemporâneas. Este ritmo acelerado de transformação da 

realidade social e económica em que se inscreve e atua a Administração Pública, ela própria em 

transformação, a par do ritmo igualmente acelerado da evolução tecnológica, nas mais diversas 

áreas, exigem do legislador um atento acompanhamento e suscitam a produção de novos 

impulsos legislativos de caráter sistemático, como o foi o do citado decreto-lei e pretende ser o 

do que ora se publica. 

A modernização e simplificação administrativas correspondem, aliás, a um desígnio político 

plenamente assumido pelo XIX Governo constitucional, que o inscreveu nas Grandes Opções 

do Plano para 2014, mas também na Agenda Portugal Digital, aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 112/2012, de 31 de dezembro, e ainda no Plano Global Estratégico de 

Racionalização e Redução de Custos com as Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Administração Pública, foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 

de fevereiro. 

Em particular, importa adequar o modo de funcionamento da Administração Pública a um 

paradigma de prestação digital de serviços públicos, o qual vem sendo aprofundado pelo 

presente Governo, designadamente através de um conjunto considerável de diplomas que 

alargam o número de serviços disponíveis no «balcão único eletrónico dos serviços», que se 

assume como ponto único de contacto entre os cidadãos ou demais agentes económicos e a 

Administração Pública, exigido, em larga medida, para dar cumprimento à Diretiva 

n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa 

aos serviços no mercado interno. 

Urge assim promover a revisão do regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 135/99, de 

22 de abril, quer no que respeita à atuação da Administração Pública face ao cidadão, tendo em 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19970059
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19991207
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19991207
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conta a multiplicidade de formas de atendimento hoje existente ou que se pretendem vir a 

instalar, quer em relação às normas vigentes relativas ao contínuo esforço 

de modernização administrativa. 

Deste modo, procede-se à consolidação as políticas públicas em matéria 

de modernização e simplificação administrativas, atualizando os instrumentos previstos para 

esse efeito no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, nomeadamente através da generalização da 

prioridade de atendimento dos utentes com marcação prévia, do maior recurso a mecanismos de 

interoperabilidade para desonerar o utente da necessidade de instruir pedidos ou enviar 

documentos com elementos já na posse ou do conhecimento de outros serviços e organismos da 

Administração Pública, da desmaterialização do sistema de gestão dos elogios, sugestões e 

reclamações dos serviços e organismos da Administração Pública, da previsão de mecanismos 

de avaliação pelos utentes e correspondente classificação dos locais e linhas de atendimento ao 

público, bem como dos portais e sítios na Internet da Administração Pública e, ainda, do 

estabelecimento de regras relativas à organização da presença do Estado na Internet. 

Procede-se, por último, à criação da Linha do Cidadão, na qual as demais linhas públicas 

telefónicas de atendimento nacional se poderão filiar, de forma a possibilitar ao cidadão que, 

através de um número curto e facilmente memorizável, atribuído nos termos do Plano Nacional 

de Numeração, possa ter um melhor acesso ao serviço público que pretenda consultar”. 

Ver ainda: https://dre.pt/pdf1s/2014/05/09100/0274402748.pdf (rede interministerial de 

modernização adm.) 

 

Assinatura eletrónica e Certificação eletrónica 

172. Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/98, de 1998-09-01: Cria a Iniciativa 

Nacional para o Comércio Eletrónico 

https://dre.pt/pdf1s/1998/09/201B00/45414542.pdf 

Resumo: 

“A globalização da economia é hoje uma realidade inegável. As grandes empresas concorrem 

em mercados cada vez mais amplos e definem as suas estratégias e alianças numa base global. 

Também as pequenas e médias empresas (PME) que atuam em nichos de mercado sentem cada 

vez mais como seu o mercado global. 

Por outro lado, a mundialização da economia reforça a importância da economia local, através 

da relativização da distância proporcionada pelas novas tecnologias de informação e das 

comunicações e, em particular, pelo comércio eletrónico. Às empresas portuguesas abrem-se, 

assim, novas perspetivas de atuação no mercado global. Este enquadramento reforça a 

importância de atuação no domínio do comércio eletrónico. 

Também o rápido crescimento da Internet faz prever que num futuro próximo 

o comércio eletrónico possa representar uma parte substancial do comércio mundial inter 

organizacional. Este ritmo de expansão exige o lançamento de iniciativas por forma a garantir-

se a melhoria da produtividade e da competitividade global das empresas nacionais, com os 

contributos positivos que daí advirão em matéria de emprego, desenvolvimento económico e de 

convergência com outras iniciativas em curso na União Europeia. 

Por todas estas razões, o Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal identificou a 

necessidade de se viabilizar e dinamizar o comércio eletrónico, como forma de proteção da 

competitividade das PME portuguesas. Esta depende, de facto, da sua capacidade de 

participação no mercado global. Ora, num ambiente cada vez mais baseado na economia digital, 

não é possível competir sem utilizar os instrumentos que a caracterizam. 

O comércio eletrónico é seguramente uma das vias fundamentais para aumentar a 

competitividade das empresas, conduzindo à adoção de novas formas de organização do 

https://dre.pt/pdf1s/2014/05/09100/0274402748.pdf
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trabalho e dos negócios e impondo também exigências de reorganização dos sistemas de 

informação por forma a permitir recolher os benefícios do acesso a um mercado cada vez mais 

alargado. 

A existência de uma moeda única no espaço alargado europeu potencia também o 

desenvolvimento do comércio eletrónico nesse mercado, ao eliminar as barreiras psicológicas 

das conversões cambiais, facilitando a criação de dimensão crítica para o sucesso nos restantes 

mercados do globo. 

Esta situação levará a uma gradual, mas profunda, reforma da estrutura económica, capaz de 

melhorar a produtividade e competitividade das empresas portuguesas, em especial as PME, 

numa economia que é cada vez mais digital. 

A consciência que o Governo tem da necessidade de desenvolver o comércio eletrónico em 

Portugal levou já a que fosse iniciado, sob a égide da Equipa de Missão para a Sociedade da 

Informação, a elaboração do Documento Orientador da Iniciativa Nacional para 

o Comércio Eletrónico. Este Documento foi já objeto de um amplo processo de consulta junto 

de entidades públicas e privadas com atuação relevante na área da sociedade da informação. 

No contexto das ações a desenvolver no sentido da promoção do comércio eletrónico, importa 

agora criar formalmente a Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico. 

Assim, no contexto das reflexões políticas efetuadas pelo Governo sobre a sociedade da 

informação, e ao abrigo da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros 

resolve: 

1 - Criar a Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico, que visa os seguintes objetivos 

genéricos: 

a) Definição de um quadro legislativo e regulamentar que crie as condições necessárias ao pleno 

desenvolvimento e expansão do comércio eletrónico, que deverá, necessariamente, incluir o 

estabelecimento do regime jurídico aplicável aos documentos eletrónicos e assinatura digital, 

bem como à fatura eletrónica; 

b) Sensibilização dos diferentes agentes económicos, com especial ênfase sobre as empresas, 

confederações e associações representativas do comércio, para as potencialidades 

do comércio eletrónico; 

c) Definição de incentivos à utilização da Internet e de outros meios eletrónicos no comércio; 

d) Definição de um quadro de base de regras harmonizadas, respeitantes à segurança das 

transações efetuadas por via eletrónica, à proteção das informações de carácter pessoal e da vida 

privada, à defesa dos direitos dos consumidores e à proteção dos direitos de propriedade 

intelectual; 

e) Promoção de um ambiente comercial que propicie condições para o desenvolvimento 

sustentado do comércio eletrónico. (…)” 

173. Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 1999-08-02: Aprova o regime jurídico dos 

documentos eletrónicos e da assinatura digital 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/1999/08/178A01/00020011.pdf 

Resumo: 

“A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/98, de 1 de Setembro, determinou a definição 

do regime jurídico aplicável aos documentos eletrónicos e assinatura digital, como um dos 

objetivos a alcançar no âmbito da Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico, necessário à 

plena afirmação do comércio eletrónico. 

As redes eletrónicas abertas, como a Internet, têm assumido uma importância crescente na vida 

https://dre.pt/pdf1s/1999/08/178A01/00020011.pdf
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quotidiana dos cidadãos e dos agentes económicos, proporcionando uma teia de relações 

comerciais globais. Para aproveitar da melhor forma estas oportunidades, urge criar um 

ambiente seguro para a autenticação eletrónica. Na realidade, as comunicações e o 

comércio eletrónicos exigem assinaturas eletrónicas e serviços a elas associados que permitam a 

autenticação eletrónica dos dados. 

As assinaturas eletrónicas possibilitam ao utente de dados enviados eletronicamente que 

verifique a sua origem (autenticação), bem como se os dados foram entretanto alterados 

(integridade). Em matéria de assinatura eletrónica, o presente diploma assenta no modelo 

tecnológico ora prevalecente: a assinatura digital produzida através de técnicas criptográficas. 

Como se depreende dos estudos disponíveis sobre tecnologias de assinaturas digitais baseadas 

na criptografia de chaves públicas, a assinatura digital constitui, neste momento, a técnica mais 

reconhecida de assinatura eletrónica, apresentando o mais elevado grau de segurança para as 

trocas de dados em redes abertas. E é esta constatação do estado da tecnologia que tem levado 

as experiências legislativas estrangeiras a privilegiar esta forma de assinatura eletrónica. 

Contudo, e considerando que em face do constante desenvolvimento tecnológico esta solução de 

autenticação de dados pode ser, em pouco tempo, tecnicamente ultrapassada pela afirmação de 

outras formas de assinatura eletrónica, o regime previsto no presente diploma poderá vir a ser 

aplicado a outras modalidades de assinatura eletrónica que satisfaçam os requisitos de segurança 

da assinatura digital. 

A verificação da autenticidade e da integridade dos dados, facultada pelas assinaturas 

eletrónicas, em geral, e pela assinatura digital, em particular, não prova necessariamente a 

identidade do signatário que cria as assinaturas eletrónicas. Assim, considera-se necessário, de 

acordo com a prática tecnicamente recomendada e internacionalmente consagrada, instituir um 

sistema de confirmação por entidades certificadoras, às quais incumbe assegurar os elevados 

níveis de segurança do sistema indispensáveis para a criação da desejada confiança no tocante 

às assinaturas de documentos eletrónicos. 

Neste contexto, o presente diploma, por um lado, regula o reconhecimento e o 

valor jurídico dos documentos eletrónicos e das assinaturas digitais e, por outro, confia o 

controlo da atividade de certificação de assinaturas a uma entidade a designar e define os 

poderes e procedimentos desta, bem como as condições de credenciação da atividade e os 

direitos e os deveres das entidades certificadoras. 

Esta atividade de certificação de assinaturas digitais, de harmonia com a orientação consagrada 

já noutros países da União Europeia, não está sujeita a autorização administrativa prévia. 

Importa, porém, que o Estado providencie um controlo das condições de idoneidade e segurança 

asseguradas pelas entidades certificadoras, e desse modo ofereça ao público e ao mercado a 

orientação e a garantia de qualidade que são indispensáveis para a confiança nos novos meios de 

documentação e assinatura. De harmonia com este desiderato, prevê-se um sistema voluntário 

de credenciação e fiscalização das entidades certificadoras pela autoridade competente. 

Com este diploma dá-se, em Portugal, o primeiro passo no sentido da consagração legal das 

assinaturas eletrónicas, acolhendo-se, designadamente, as soluções avançadas no quadro da 

União Europeia, na proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a um 

quadro legal comunitário para as assinaturas eletrónicas. A evolução tecnológica, que nesta 

matéria é constante, determinará a médio prazo a revisão, adaptação e aprofundamento 

do regime estabelecido no presente diploma”. 
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174. Decreto-Lei n.º 375/99 de 18/09: Estabelece a equiparação entre a fatura emitida 

em suporte papel e a fatura eletrónica 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/1999/09/219A00/64936494.pdf 

Resumo: 

“A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/98, de 1 de Setembro, que criou a Iniciativa 

Nacional para o Comércio Eletrónico, estabelece como um dos objetivos a concretizar no seu 

âmbito a definição de um quadro legislativo e regulamentar que crie as condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento do comércio eletrónico. Um dos diplomas que, neste contexto, 

expressamente se refere como devendo ser adotado é o definidor do regime jurídico aplicável às 

faturas eletrónicas. 

Por seu lado, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/97, de 14 de Julho, que adotou as 

bases gerais da reforma fiscal para o século XXI, preconiza a implementação das novas 

tecnologias da comunicação nos sistemas tributários. 

O comércio eletrónico implica uma profunda transformação das práticas comerciais tradicionais 

e, com ela, do quadro legislativo que as regula. De facto, importa que ao nível legislativo se 

criem as condições para que o comércio eletrónico se possa desenvolver harmoniosamente. Há, 

por isso, que legislar no sentido de criar um ambiente favorável à atuação no quadro da 

economia digital, removendo-se as barreiras ao pleno desenvolvimento do comércio eletrónico e 

estimulando a confiança que nele devem ter os diferentes agentes económicos. 

Um dos objetivos que, neste âmbito, importa assegurar é o do reconhecimento 

da fatura eletrónica. Num mundo em que as transações se processam de computador para 

computador não faz sentido exigir que as faturas sejam passadas para papel e arquivadas 

nesse suporte. É hoje possível assegurar a fidedignidade e integridade dos documentos 

eletrónicos por meios que asseguram uma qualidade muito superior aos existentes para o 

suporte papel. 

Nestas condições, a desmaterialização da fatura e a correspondente introdução no ordenamento 

jurídico português do princípio de equiparação entre as faturas emitidas em suporte papel e as 

faturas eletrónicas aparece como uma condição essencial ao desenvolvimento do comércio 

eletrónico. Com esta medida beneficiarão ainda toda a atividade económica e o comércio, 

entendido aqui no seu sentido mais amplo. 

Optou-se por seguir o exemplo que, nesta matéria, nos vem do direito comparado, 

especialmente dos países com os quais partilhamos raízes jurídicas. Assim, com o presente 

diploma consagra-se, fundamentalmente, o princípio básico da equiparação da fatura eletrónica 

à fatura em papel, remetendo-se para diploma complementar os aspetos regulamentares de teor 

mais técnico. Sendo óbvio que, para além de contribuir para a afirmação da sociedade da 

informação no nosso país, o presente diploma tem uma óbvia vertente fiscal, a opção por uma 

construção faseada do regime jurídico aplicável à fatura eletrónica tem a manifesta vantagem de 

permitir à administração fiscal criar estruturas, adaptar procedimentos, preparar serviços, formar 

pessoal e escolher meios. Em suma, faculta-lhe um período de adaptação, que obviamente não 

poderá ser muito prolongado, mas que se afigura essencial à plena e efetiva aplicação do regime 

agora consagrado”. 

175. Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/99, de 25/08: Aprova o Documento 

Orientador da Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico 

https://dre.pt/pdf1s/1999/08/198B00/57535762.pdf 

Resumo: 

“As novas tecnologias de informação têm vindo a contribuir para um incremento, cada vez mais 

acentuado, do comércio eletrónico, sendo de prever que a breve trecho parte substancial do 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=30&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/1999/09/219A00/64936494.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=11&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/1999/08/198B00/57535762.pdf
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comércio mundial se faça por via eletrónica. 

As oportunidades abertas pelo comércio eletrónico decorrentes, nomeadamente, do esbatimento 

das distâncias físicas lançam às economias periféricas, como a portuguesa, novas oportunidades 

de atuação num mercado, dessa forma tornado global. 

De facto, as redes globais de informação permitem hoje o acesso a mercados anteriormente fora 

do alcance da maioria das empresas portuguesas. Por outro lado, as novas possibilidades abertas 

pelas tecnologias da informação e das comunicações permitem aumentar a produtividade, 

reduzir custos, flexibilizar a resposta às transformações do mercado e abrem ainda a porta a 

novas formas de cooperação entre empresas especialmente afastadas, tornam possíveis 

estruturas de produção e distribuição inovadoras, bem como o aparecimento de novos produtos 

e serviços. 

Urge criar as condições para que o desenvolvimento do comércio eletrónico seja uma realidade 

no nosso país contribuindo-se, dessa forma, para que a competitividade das empresas 

portuguesas seja salvaguardada neste novo ambiente de concorrência à escala mundial 

potenciado, ainda, na Europa pela existência de uma moeda única. 

A consciência de que a economia portuguesa tem que vencer os novos desafios emergentes da 

concorrência à escala mundial fez com que o Livro Verde para a Sociedade da Informação 

apontasse a necessidade de se viabilizar e dinamizar o comércio eletrónico e a transferência 

eletrónica de dados, incluindo a sua promoção na Administração Pública. Nesse sentido, o 

Governo adotou a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/98, de 1 de Setembro, que criou 

a Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico, estabelecendo os princípios gerais que a 

devem nortear e cometendo aos Ministros da Economia e da Ciência e da Tecnologia a tarefa de 

coordenação do processo tendente à concretização dos objetivos nela inseridos. 

A referida resolução conferia ainda à Equipa de Missão para a Sociedade da Informação um 

mandato para a elaboração do Documento Orientador da Iniciativa Nacional para o Comércio 

Eletrónico, a submeter ao Governo. 

A elaboração deste documento foi objeto de um amplo e participado processo de consulta 

pública, que envolveu, nomeadamente, organismos com atuação e interesse na área do comércio 

eletrónico. Nele se identifica um importante conjunto de objetivos cuja concretização constituirá 

um passo muito significativo no sentido da implementação dos propósitos subjacentes à criação 

da Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico havendo, por isso, que a promover. 

Importa, contudo, frisar que a intervenção do Estado nesta matéria deve ser estimuladora e 

subsidiária. A expansão do comércio eletrónico deverá assentar primordialmente no impulso do 

sector empresarial, ao qual compete, por um lado, investir no desenvolvimento de novos 

serviços e de aplicações inovadoras, reforçar e valorizar competências no domínio 

do comércio eletrónico, desenvolver projetos de excelência e, por outro lado, criar mecanismos 

de auto-regulação relativos, nomeadamente, a conteúdos ou a regras de conduta comercial para 

o comércio eletrónico. 

A reformulação pelas empresas portuguesas dos seus sistemas de informação, de modo a 

permitir a sua integração nas redes digitais, irá potenciar a criação de emprego nesse sector 

específico, exigir o aumento da qualificação profissional, facilitar a modernização das estruturas 

empresariais, rejuvenescer a sua gestão, aumentar a sua competitividade e alargar os seus 

mercados. 

Ao Estado compete, designadamente, criar um quadro legislativo e regulamentar propício ao 

desenvolvimento do comércio eletrónico. O ambiente legislativo vigente está vocacionado para 

as formas de comércio tradicionais, sendo, por isso, necessária a sua adaptação à evolução dos 

mercados no contexto da sociedade da informação. 

Assim é, por exemplo, imprescindível a existência de um quadro legislativo que contemple o 

regime jurídico aplicável aos documentos eletrónicos e assinatura digital, bem como à fatura 

eletrónica, a proteção dos consumidores face ao comércio eletrónico, a garantia dos direitos de 
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propriedade intelectual na utilização do comércio eletrónico ou a garantia da segurança e da 

confidencialidade dos dados inerentes às relações comerciais existentes em bases de dados ou 

que circulem nas redes de telecomunicações. O pleno desenvolvimento do comércio 

eletrónico exige, igualmente, a não discriminação fiscal das transações efetuadas por via 

eletrónica, não devendo estar sujeitas a taxação adicional em relação às atividades comerciais 

tradicionais as novas formas de comércio eletrónico, de acordo, aliás, com recomendações 

internacionais nesta matéria. 

Ao Governo compete, ainda, promover e divulgar o comércio eletrónico, quer junto dos agentes 

económicos quer junto da população em geral, e apoiar e incentivar a sua utilização”. 

176. Decreto-Lei n.º 234/2000 de 25/09: Cria o Conselho Técnico de Credenciação 

como estrutura de apoio ao Instituto das Tecnologias da Informação na Justiça no 

exercício das funções de autoridade credenciadora de entidades certificadoras de 

assinaturas digitais 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/2000/09/222A00/51315131.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital, determina, no seu artigo 40.º, a designação de uma autoridade 

credenciadora competente para a credenciação e fiscalização das entidades certificadoras, nos 

termos e para os efeitos daquele diploma. 

A Lei Orgânica do Ministério da Justiça veio atribuir ao Instituto das Tecnologias da 

Informação na Justiça (ITIJ) essas funções. Atendendo a natureza destas, importa que o referido 

Instituto seja assistido no seu exercício por um conselho técnico que, com a sua atuação, 

contribua para um correto e eficaz desempenho pelo ITIJ das competências em causa. 

Assim: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para 

valer como lei geral da República, o seguinte: 

Artigo 1.º 

A autoridade credenciadora competente para a credenciação e fiscalização das entidades 

certificadoras, bem como para o exercício das competências que lhe são atribuídas nos termos 

do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, é o Instituto das Tecnologias da Informação na 

Justiça. 

Artigo 2.º 

O Instituto das Tecnologias da Informação na Justiça é assistido no exercício das competências 

que lhe cabem por força do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, pelo Conselho 

Técnico de Credenciação. 

Artigo 3.º 

1 - O Conselho Técnico de Credenciação é um órgão consultivo, competindo-lhe pronunciar-se 

sobre todas as questões que a autoridade credenciadora lhe submeta, sendo obrigatoriamente 

sujeito ao seu parecer a apreciação técnica e a decisão dos pedidos de credenciação de entidades 

certificadoras regulado no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto. 

2 - O Conselho Técnico de Credenciação poderá ainda dirigir, por sua iniciativa, à autoridade 

credenciadora, pareceres ou recomendações”. 

 

 

 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=9&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2000/09/222A00/51315131.pdf
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177. Decreto-Lei n.º 279/2000 de 10 de Novembro: Autoriza as instituições de crédito a 

destruir originais de cheques, letras de câmbio e outros documentos que devam 

permanecer nos respetivos arquivos, desde que, previamente, sejam observados 

determinados procedimentos de recolha da imagem respetiva e findo determinado 

prazo de guarda 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2000/11/260A00/63086309.pdf 

Resumo: 

“As instituições de crédito são obrigadas a manter em arquivo um volume considerável de 

documentos justificativos das operações de liquidação que efetuam, com especial destaque para 

os cheques pagos. A gestão, manutenção e acesso ao arquivo de tais documentos constitui um 

problema que o Decreto-Lei n.º 110/89, de 13 de Abril, e a Portaria n.º 974/89, de 13 de 

Novembro, vieram solucionar com a possibilidade de destruição dos originais, findo o prazo de 

guarda, e a atribuição de força probatória às cópias obtidas a partir do microfilme. 

Volvida uma década, a experiência bancária vem aconselhando a adoção de outros suportes 

arquivísticos de informação tecnologicamente mais evoluídos e que permitem, com redução de 

custos e maior rapidez e eficiência, obter melhores resultados. Entre eles, o disco ótico tem-se 

mostrado apto a armazenar uma quantidade significativa de imagens de documentos e a garantir 

a reprodução fiel e integral dos originais. Por outro lado, em face do crescente volume e do 

tratamento uniforme, outros documentos requerem a atenção que o cheque mereceu, 

designadamente a letra de câmbio, não se vislumbrando fundamentos que justifiquem a 

aplicação de regime diferenciado. 

Foi ouvido o Banco de Portugal. 

Assim: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 

seguinte: 

Artigo 1.º Objeto 

1 - As instituições de crédito ficam autorizadas a destruir os originais dos documentos indicados 

no artigo 2.º, desde que observado o disposto neste diploma. 

2 - A destruição dos originais deve ser feita de modo a não permitir a sua reconstituição, sem 

prejuízo do aproveitamento industrial do papel. 

Artigo 2.º Documentos 

São documentos, na aceção deste diploma, as letras e livranças pagas, respetivamente, pelo 

aceitante ou subscritor, os cheques e os avisos ou ordens bancárias de pagamento ou de 

transferência pagos, bem como os talões de depósito de valores. 

Artigo 3.º Prazo de guarda 

Os originais dos documentos devem ser mantidos em arquivo pelo período mínimo de seis 

meses contados a partir da data de: 

a) Pagamento, no caso de cheques e avisos ou ordens bancárias de pagamento ou de 

transferência; 

b) Envio aos interessados da advertência a que se refere o n.º 3 do artigo seguinte, no caso de 

letras e livranças; 

c) Certificação do caixa, no caso de talões de depósito de valores. 

Artigo 4.º Requisitos 

1 - A destruição dos originais dos documentos enunciados no artigo 2.º só é admitida se for 

precedida de recolha da respetiva imagem em suporte não regravável, designadamente 

microfilme ou disco ótico. 

https://dre.pt/pdf1s/2000/11/260A00/63086309.pdf
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2 - A imagem recolhida deve reproduzir integralmente a frente e o verso do documento original 

e permitir a extração de cópia fiel e legível do mesmo. 

3 - Quando não seja feita a devolução do respetivo título, os documentos de quitação de letras e 

de livranças devem conter a menção de que os originais poderão ser destruídos se não forem 

reclamados no prazo referido no artigo 3.º, deste diploma legal”. 

178. Decreto-Lei n.º 106/2001 de 6 de Abril: Institui a obrigatoriedade de as entidades 

empregadoras que tenham número igual ou superior a 10 trabalhadores ao seu 

serviço procederem à declaração das remunerações dos mesmos em suporte digital 

ou através de Internet, nos serviços do sistema de solidariedade e segurança social 

https://dre.pt/pdf1s/2001/04/082A00/20362038.pdf 

Resumo: 

“A Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, que aprovou as novas bases do sistema de solidariedade e 

segurança social, prevê um conjunto de regras inovadoras relativamente à sua organização. 

Destas destaca-se a que prevê a introdução de um sistema de informação de âmbito nacional 

assente em bases de dados que, tendo como elemento estruturante a identificação dos 

contribuintes, pessoas singulares ou coletivas, permita uma mais rápida e eficaz prossecução dos 

objetivos do sistema. Pretende-se, assim, designadamente, garantir um reconhecimento e 

atribuição rápidos das prestações aos beneficiários e assegurar uma cobrança mais eficaz das 

receitas e um combate mais efetivo à fraude e à evasão contributivas. 

A concretização deste sistema de informação depende, por sua vez, da instituição, também 

prevista naquela lei, de um sistema de identificação nacional único de todos os cidadãos que, 

enquanto beneficiários ou contribuintes, se relacionem ao longo das suas vidas com a segurança 

social. 

Sem prejuízo da aprovação de um conjunto de regras legais e regulamentares que darão 

concretização a estas disposições da lei de bases e da própria reforma - que também já está em 

curso - do sistema institucional e informático da segurança social, cumpre proceder, quanto 

antes, a algumas alterações à legislação atinente à relação contributiva que une os cidadãos à 

segurança social, nomeadamente ao regime da declaração de remunerações, tendo em vista 

facilitar, por parte da Administração, o acesso à informação relevante sobre 

contribuintes/beneficiários e, bem assim, uma maior agilização no relacionamento daquela com 

os administrados. 

Uma dessas medidas passa justamente pela substituição gradual da entrega das declarações de 

remunerações, por parte das entidades empregadoras, em suporte de papel, tal como hoje ainda 

prevalentemente se verifica, por formas mais céleres e por isso mesmo mais fáceis de 

declaração de remunerações, como se sabe, as resultantes da utilização dos meios informáticos e 

eletrónicos. 

Nos termos da legislação em vigor, têm as entidades empregadoras de enviar mensalmente à 

segurança social os mapas com as declarações de remunerações dos seus trabalhadores. Esses 

mapas servem de suporte quer ao cálculo das contribuições devidas por estas entidades, quer aos 

montantes das prestações que venham a ser atribuídas aos seus trabalhadores em casos, 

nomeadamente, de desemprego, doença e pensões. 

Este trabalho exige a recolha mensal de mais de quatro milhões de registos por parte de três mil 

colaboradores da segurança social e envolve para todos uma pesada atividade de manuseamento 

e tratamento de informação em papel. De salientar que, para as entidades empregadoras com 

atividade em mais de um distrito, é necessário o desdobramento dos mapas de remunerações e 

guias de pagamento por distrito. 

O método de envio de informação em suporte eletrónico permite simplificar o envio de 

declaração independentemente de quantos distritos ou quantas empresas representa o declarante, 

a abolição de papel no cliente e na segurança social, evitando a sua distribuição por distritos e a 

https://dre.pt/pdf1s/2001/04/082A00/20362038.pdf
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circulação pela banca, obtendo-se, assim, de forma rápida e com maior qualidade informação 

essencial para a segurança social, a redução de custos administrativos para todos os diretamente 

envolvidos e libertação de centenas de colaboradores para o atendimento ao cidadão e o 

reconhecimento mais rápido dos direitos do cidadão”. 

179. Portaria n.º 1039/2001 de 27 de Agosto: Estabelece normas relativas ao envio por 

correio eletrónico da declaração de remunerações que os contribuintes estão 

obrigados a entregar nos serviços competentes do sistema de solidariedade e 

segurança social 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

https://dre.pt/pdf1s/2001/08/198B00/54705477.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 106/2001, de 6 de Abril, instituiu a obrigatoriedade de as entidades 

empregadoras que tenham número igual ou superior a 10 trabalhadores ao seu serviço 

procederem à declaração das remunerações dos mesmos em suporte informático, 

designadamente através da Internet, nos serviços do sistema de solidariedade e segurança social. 

Com efeito, prevendo a nova Lei de Bases do Sistema de Solidariedade e Segurança Social, Lei 

n.º 17/2000, de 8 de Agosto, um sistema de informação de âmbito nacional assente em bases de 

dados, cujo elemento estruturante radica na identificação dos contribuintes, pessoas singulares e 

coletivas, torna-se necessário aperfeiçoar a legislação relativa à relação contributiva que liga os 

cidadãos à segurança social e, no âmbito desta, a matéria relativa ao regime da declaração de 

remunerações. 

Aliás, na esteira das iniciativas governamentais tendentes a dinamizar o comércio eletrónico, de 

que são exemplos a publicação do Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal e a 

Iniciativa Nacional para o Comércio Eletrónico, criada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115/98, de 8 de Agosto, o despacho n.º 3172/99, de 20 de Janeiro, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 39, de 16 de Fevereiro de 1999, previa já a possibilidade das 

entidades contribuintes remeterem mensalmente e por via eletrónica as declarações de 

remunerações dos seus trabalhadores. 

A experiência entretanto colhida na implementação deste processo e a necessidade, hoje bem 

mais vincada, de encorajar o envio da declaração de remunerações através da Internet, atenta a 

celeridade e segurança que lhe estão associadas, permitirá uma maior rapidez no 

reconhecimento dos direitos à proteção social e na atribuição das respetivas prestações e, bem 

assim, no melhor controlo das receitas por parte do sistema de solidariedade e segurança social”. 

180. Decreto-Lei n.º 300/2001 de 22/11: Aprova os Estatutos do Instituto para a 

Inovação na Administração do Estado 

Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública 

https://dre.pt/pdf1s/2001/11/271A00/74797491.pdf 

Resumo: 

“A Lei Orgânica do Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 269/2000, de 4 de Novembro, procurando melhorar a eficácia da ação 

reformadora do Estado e da Administração Pública, criou o Instituto para a Inovação na 

Administração do Estado (IIAE), com a missão de promover, coordenar, acompanhar e avaliar 

as políticas de inovação na Administração Pública, designadamente nos domínios do emprego 

público e gestão dos recursos humanos, dos modelos organizacionais da Administração e da 

sociedade da informação. 

O IIAE irá desenvolver as atribuições até agora exercidas pelo Instituto de Gestão da Base de 

Dados de Recursos Humanos da Administração Pública, bem como as atribuições até agora 

https://dre.pt/pdf1s/2001/08/198B00/54705477.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=139&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2001/11/271A00/74797491.pdf
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exercidas pelo Secretariado para a Modernização Administrativa, que serão extintos com a 

aprovação dos Estatutos do IIAE. Passará também a desenvolver as competências nos domínios 

do desenvolvimento das estruturas orgânicas e do recrutamento e seleção de pessoal atribuídas à 

Direcção-Geral da Administração Pública, que será reorganizada, também na sequência do 

Decreto-Lei n.º 269/2000, de 4 de Novembro. Serão igualmente transferidas para o IIAE as 

competências até agora desenvolvidas pelo Instituto de Informática do Ministério das Finanças 

nos domínios da consultoria em sistemas e tecnologias de informação e da normalização nesta 

mesma área. 

A missão definida para o IIAE requer que este organismo assente num estatuto que lhe confira 

autonomia administrativa e financeira e o dote com elevada capacidade estratégica na área das 

suas atribuições, através da criação de um conjunto de centros de atividades integrando unidades 

orgânicas permanentes. Para além deste núcleo estruturante, o IIAE deve corresponder às 

tendências das organizações modernas e ao contexto de mudança em que as mesmas se inserem, 

sendo por isso importante que o seu organigrama seja entendido em termos dinâmicos, 

permitindo-se a constituição de unidades funcionais não permanentes, criadas para desenvolver 

projetos específicos. 

Em face deste tipo de estruturas, mais flexíveis ou orgânicas, que apelam a modelos de decisão 

descentralizados e participativos, os estatutos deste novo organismo devem também permitir 

integrar parceiros públicos e privados e recorrer à excelência do conhecimento científico e 

técnico, designadamente através da contratualização com outros organismos, sem prejuízo do 

desenvolvimento do seu próprio capital intelectual”. 

181. Decreto-Lei n.º 62/2003 de 03/04: Altera o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de 

Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura 

digital 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2003/04/079A00/21702185.pdf 

Resumo: 

“O presente decreto-lei visa compatibilizar o regime jurídico da assinatura digital estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, com a Diretiva n.º 1999/93/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, relativa a um quadro legal comunitário para as 

assinaturas eletrónicas. 

Em conformidade com a referida diretiva e com os recentes desenvolvimentos legislativos nos 

Estados membros da União Europeia, é adotada uma terminologia tecnologicamente neutra. 

Assim, as referências que traduziam a opção pelo modelo tecnológico prevalecente, a assinatura 

digital produzida através de técnicas criptográficas, são eliminadas. A expressão «assinatura 

digital» é substituída, consoante os casos, por «assinatura eletrónica qualificada» ou por 

«assinatura eletrónica qualificada certificada por entidade certificadora credenciada». As 

referências a «chaves privadas» são substituídas por «dados de criação de assinatura» e as 

referências a «chaves públicas» são substituídas por «dados de verificação de assinatura». 

O presente decreto-lei estabelece três modalidades de assinaturas eletrónicas: a assinatura 

eletrónica, a assinatura eletrónica avançada e a assinatura eletrónica qualificada, que 

correspondem a diferentes graus de segurança e fiabilidade. 

Introduzem-se, correspondentemente, novas definições no artigo 2.º e são reforçados os deveres 

das entidades certificadoras que emitem certificados qualificados. A avaliação e certificação da 

conformidade dos produtos de assinatura eletrónica utilizados na prestação de serviços de 

assinatura eletrónica qualificada por uma entidade certificadora ou na criação e verificação de 

assinatura eletrónica qualificada é atribuída a organismos de certificação. Para além do mais, 

visando assegurar uma melhor e maior fiscalização destas entidades pelos titulares e por 

terceiros, entendeu-se criar um registo junto da autoridade credenciadora, que, ainda que tenha 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=202&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2003/04/079A00/21702185.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1999&id=399L0093
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um carácter meramente declarativo, é obrigatório para as entidades certificadoras que emitem 

certificados qualificados. 

Mantém-se a possibilidade de as entidades certificadoras que emitem assinaturas eletrónicas 

especialmente seguras e fiáveis, as assinaturas eletrónicas qualificadas, solicitarem a sua 

credenciação junto da autoridade credenciadora. As assinaturas eletrónicas qualificadas emitidas 

por uma entidade certificadora credenciada têm a força probatória de documento particular 

assinado, nos termos do artigo 376.º do Código Civil, enquanto as restantes modalidades de 

assinatura eletrónica são livremente apreciadas pelo tribunal. 

Clarifica-se o regime aplicável às assinaturas eletrónicas de pessoas coletivas ao admitir-se 

expressamente que pessoas coletivas possam ser titulares de um dispositivo de criação de 

assinatura. Todavia, o presente decreto-lei não estabelece, em matéria de representação das 

pessoas coletivas, um regime diverso do resultante das disposições que regulam especialmente 

esta questão. Dentro da posição adotada de neutralidade das tecnologias em relação ao direito, 

cabe à entidade certificadora verificar se a assinatura garante a intervenção das pessoas 

singulares que, estatutária ou legalmente, representam a pessoa coletiva. 

As disposições relativas aos certificados de outros Estados são, igualmente, alteradas para 

assegurar a livre circulação dos produtos de assinatura eletróncia no mercado interno. 

Todavia, a evolução tecnológica determinará a médio prazo a revisão e adaptação 

do regime estabelecido no presente diploma”. 

182. Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2003, de 2003-08-12: Aprova a 

Iniciativa Nacional para a Banda Larga 

https://dre.pt/pdf1s/2003/08/185B00/48524894.pdf  

Resumo: 

“A Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/2002, de 20 de Novembro, definiu o novo 

enquadramento institucional da atividade do Governo em matéria de sociedade da informação, 

governo eletrónico e inovação. Em conformidade com o referido diploma, a Unidade de Missão 

Inovação e Conhecimento (UMIC) apresentou a Iniciativa Nacional para a Banda Larga, 

documento que, em articulação com o Plano de Ação para a Sociedade da Informação, pretende 

mobilizar a sociedade portuguesa para a conectividade em banda larga. Esta Iniciativa foi 

apresentada e aprovada na segunda reunião da Comissão Interministerial para a Inovação e 

Conhecimento (CIIC), nos termos do disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 14 da mencionada 

resolução do Conselho de Ministros. 

A banda larga foi identificada como uma prioridade no Plano de Ação para a Sociedade da 

Informação, em sintonia com o grande enfoque do Plano de Ação Europe 2005 nesta matéria. 

Neste sentido, a Iniciativa Nacional para a Banda Larga tem como principal objetivo massificar 

o acesso e a utilização da banda larga em Portugal, contribuindo, por um lado, para o aumento 

dos níveis de produtividade e competitividade da economia nacional e, por outro, para uma 

maior coesão social. 

Através da implementação da Iniciativa Nacional para a Banda Larga, criar-se-ão as condições 

para que, desejavelmente, se atinjam em 2005 os seguintes objetivos: 

Pelo menos 50% dos agregados familiares e 50% das empresas nacionais com mais de nove 

trabalhadores serão utilizadores de acessos em banda larga e consumidores de conteúdos e 

aplicações interativas; 100% dos organismos públicos da administração pública central estarão 

ligados em banda larga; 

O número de computadores por cada 100 alunos nas escolas será superior à média europeia; 

O número de postos públicos com acesso à Internet em banda larga será superior a 16 por cada 

100000 habitantes. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=207&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
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Neste contexto, a Iniciativa Nacional para a Banda Larga é articulada em torno de cinco eixos 

estratégicos de acuação, sobre os quais será desenvolvido um conjunto de iniciativas e projectos 

chave: 

Eixo n.º 1 - Infraestruturas e acessos - visa alargar a utilização de serviços de banda larga a 

grande parte da população, facilitar o desenvolvimento e prestação de serviços de banda 

larga em zonas geográficas remotas e contribuir para a criação de um quadro competitivo que 

promova a difusão de novas ofertas e o acesso a plataformas tecnológicas de acesso; 

Eixo n.º 2 - Conteúdos e aplicações multimédia - visa incentivar e apoiar a criação e 

desenvolvimento de empresas produtoras de conteúdos e aplicações de conteúdos de banda 

larga e estimular a criação de competências na área de produção de conteúdos de banda larga; 

Eixo n.º 3 - Estimular a utilização da banda larga - visa promover, divulgar e apoiar campanhas 

de divulgação das vantagens de utilização da Internet aos cidadãos e empresas, estimular o 

desenvolvimento de serviços de banda larga para cidadãos séniores, apoiar e estimular a criação 

de programas de ensino digitais e remotos e promover o acesso à Internet de banda larga nas 

escolas; 

Eixo n.º 4 – Info inclusão - visa criar e utilizar espaços públicos para acesso à Internet em banda 

larga e centros de prestação de serviços públicos remotos para regiões desfavorecidas; 

Eixo n.º 5 - Competitividade nacional - visa incentivar a interligação e colaboração de empresas 

pertencentes à mesma cadeia de valor através da banda larga, estimular a formação profissional 

e académica em tecnologias de informação em todas as camadas da população e nas empresas e 

incentivar o investimento em tecnologias de informação nas empresas. 

Na implementação da Iniciativa Nacional para a Banda Larga, o Estado tem um papel central 

como acelerador da sua massificação, atuando, por um lado, como agente da procura - o Estado 

enquanto consumidor - e, por outro, como agente da oferta, através da disponibilização de 

conteúdos e aplicações que simplifiquem o seu relacionamento com os cidadãos e as empresas. 

No entanto, o Estado não deve substituir-se aos agentes privados. Neste sentido, constitui 

condição fundamental para o processo de implementação da Iniciativa Nacional para a Banda 

Larga a criação de um grupo de partes interessadas (públicas e privadas) constituído pelos 

agentes representativos do mercado”. 

183. Decreto-Lei n.º 256/2003 de 21 de Outubro: Transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva n.º 2001/115/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro, que altera a 

Diretiva n.º77/388/CEE, tendo em vista simplificar, modernizar e harmonizar as 

condições aplicáveis à faturação em matéria de imposto sobre o valor acrescentado 

https://dre.pt/pdf1s/2003/10/244A00/70247027.pdf 

Resumo: 

“O presente diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2001/115/CE, do 

Conselho, de 20 de Dezembro, que alterou a Diretiva n.º 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de 

Maio, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

A adoção, no plano comunitário, da diretiva agora transposta pretende simplificar, modernizar e 

harmonizar, em matéria de IVA, vários aspetos e condicionalismos relacionados com a 

obrigação de faturação. 

De entre esses aspetos, destaca-se o estabelecimento de uma lista harmonizada de elementos que 

devem obrigatoriamente constar das faturas emitidas pelos sujeitos passivos do imposto, de 

regras relativas à sua elaboração, arquivamento e conservação, incluindo a respetiva transmissão 

e conservação por meios eletrónicos, bem como a possibilidade de recurso, em 

determinadas condições, à chamada «auto-faturação» e à contratação de terceiros para a 

elaboração das faturas. 

No que concerne, particularmente, à transmissão e à conservação de faturas por meios 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2001&id=301L0115
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1977&id=377L0388
https://dre.pt/pdf1s/2003/10/244A00/70247027.pdf
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eletrónicos, visando a utilização dos recentes desenvolvimentos tecnológicos como um dos 

instrumentos privilegiados de modernização e dinamização das empresas e das próprias 

administrações fiscais, passou a consagrar-se no Código do IVA essa possibilidade, assim como 

os princípios e as condições genéricas para a sua utilização, deixando-se para legislação especial 

a regulamentação dos aspetos relacionados com o quadro legal relativo às especificações de 

natureza informática e técnica. 

A transposição da presente diretiva implicou, ainda, para além da alteração de normativos do 

Código do IVA, alguns ajustamentos de pormenor noutros diplomas do sistema fiscal 

português”. 

184. Decreto Regulamentar n.º 25/2004, de 15/07: Regulamenta o Decreto-Lei n.º 290-

D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos eletrónicos e 

da assinatura digital 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2004/07/165B00/42694278.pdf  

Resumo: 

“Em execução do regime jurídico que disciplina a validade, eficácia e valor probatório 

dos documentos eletrónicos, a assinatura eletrónica e a atividade de credenciação das entidades 

certificadoras estabelecidas em Portugal, constante do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de 

Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de 

Abril, o presente diploma visa aprovar as regras técnicas e de segurança exigíveis às entidades 

certificadoras que emitem certificados qualificados, regulamentando ainda alguns aspetos 

específicos relacionados com a credenciação das entidades certificadoras. 

Prevê-se que, no exercício da sua atividade, a entidade certificadora utilize processos, sistemas e 

produtos relacionados com as assinaturas eletrónicas de acordo com normas constantes das 

listas publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, nos termos previstos no n.º 5 do 

artigo 3.º da Diretiva n.º 1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

Dezembro, e, na sua falta, com as normas desenvolvidas no âmbito da Iniciativa Europeia de 

Normalização da Assinatura Eletrónica (European Electronic Signature Standardisation 

Initiative, ou EESSI), para suporte da implementação da Directiva n.º 1999/93/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, publicadas pelo Instituto Europeu de 

Normalização para as Telecomunicações (European Telecommunications Standards Institute, ou 

ETSI), ou pelo Comité Europeu de Normalização (Comité Européen de Normalisation, ou 

CEN). 

Aprovam-se regras precisas relativas aos vários serviços de certificação prestados pela entidade 

certificadora, como o registo, emissão, distribuição, gestão de revogação e fornecimento de 

dispositivos seguros de criação de assinaturas e validação cronológica, bem como o 

respetivo regime de subcontratação. 

Prevêem-se ainda normas específicas relativas aos direitos e obrigações da entidade 

certificadora e dos requerentes e titulares dos certificados e estabelecem-se requisitos 

operacionais e de gestão, onde se incluem exigências particulares relativas à segurança, política 

de pessoal, auditorias, cessação da atividade e arquivo de informação. 

Compreendendo o âmbito de aplicação do diploma todas as entidades certificadoras que emitem 

certificados qualificados, entidades essas que podem vir a solicitar a credenciação, prevê-se 

ainda em sede de regulamentação algumas exigências específicas para as entidades credenciadas 

que se prendem essencialmente com o reforço das garantias exigíveis face ao valor probatório 

que é conferido às assinaturas eletrónicas emitidas por entidades certificadoras credenciadas. 

Neste contexto e no âmbito da demonstração dos meios técnicos e humanos exigíveis às 

entidades certificadoras que solicitem credenciação junto da autoridade credenciadora, é exigida 

avaliação prévia da conformidade dos processos e dos componentes técnicos que utiliza no 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=6&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2004/07/165B00/42694278.pdf
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exercício da sua atividade de certificação com os requisitos técnicos e de segurança 

estabelecidos, efetuada por organismos acreditados, ficando sujeita a atribuição de credenciação 

à apresentação dos respetivos relatórios de avaliação e certificados de conformidade. 

Estabelecendo o presente diploma requisitos de natureza essencialmente técnica, sem prejuízo 

da neutralidade tecnológica assumida pelo regime jurídico consignado no Decreto-Lei n.º 290-

D/99, de 2 de Agosto, na sua redação em vigor, os requisitos técnicos e de segurança ora 

estabelecidos estão baseados na utilização de criptografia assimétrica (criptografia de chave 

pública) como suporte das assinaturas eletrónicas. 

A atual solução de regulamentação de utilização da criptografia de chave pública não prejudica 

a necessária revisão das normas do presente diploma quando tal apareça justificado pela 

evolução da tecnologia que venha a verificar-se neste domínio”. 

185. Decreto-Lei n.º 165/2004 de 06/07: Altera o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 290-

D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos eletrónicos e 

da assinatura digital, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, de 

3 de Abril 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2004/07/157A00/40724073.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de Abril, procurou compatibilizar o regime jurídico da 

assinatura digital, estabelecido no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, com a Diretiva 

n.º 1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, relativa a um 

quadro legal comunitário para as assinaturas eletrónicas. 

No anexo I da referida diretiva eram estabelecidos os requisitos aplicáveis aos certificados 

qualificados, definidos nos termos do n.º 10 do artigo2.º Estas disposições da diretiva 

comunitária foram transpostas, respetivamente, pelo artigo 29.º e pela alínea q) do artigo 2.º, 

ambos resultantes da alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 62/2003 ao Decreto-Lei n.º 290-

D/99. 

Contudo, em lugar de se impor como requisito do certificado qualificado emitido pelas 

entidades certificadoras informação sobre o nome e assinatura eletrónica avançada da entidade 

certificadora, a par da indicação do país onde a mesma se encontra estabelecida, reforçou-se a 

exigência do requisito, impondo-se a apresentação, no certificado qualificado, da assinatura 

eletrónica qualificada da entidade certificadora. 

A minuciosa tarefa de regulamentação do referido decreto-lei obriga, porém, a uma 

reponderação daquele nível de exigência e a uma alteração do diploma num sentido mais 

conforme com as obrigações impostas pela diretiva e mais adequado do ponto de vista da 

harmonização comunitária da matéria. 

Procura-se, assim, ir ao encontro dos princípios subjacentes à criação de um quadro legal 

comunitário para as assinaturas eletrónicas, que, possibilitando a existência de regras comuns 

quanto ao reconhecimento legal daquelas assinaturas e à acreditação dos prestadores de serviço 

de certificação nos Estados membros, fomentam a utilização de comunicações eletrónicas e do 

comércio eletrónico no espaço comum europeu”. 
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186. Decreto-Lei n.º 116-A/2006 de 16 de Junho: Procede à criação do Sistema de 

Certificação Eletrónica do Estado - Infraestrutura de Chaves Públicas e designa a 

Autoridade Nacional de Segurança como autoridade credenciadora nacional 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2006/06/115A02/00040008.pdf 

Resumo: 

“Decorrente da implementação em curso de vários programas públicos para a promoção das 

tecnologias de informação e comunicação e da introdução de novos processos de 

relacionamento em sociedade, entre cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e o 

Estado, com vista ao fortalecimento da sociedade de informação e do governo eletrónico (e-

government), foi aprovada, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/2005, de 3 

de Novembro, a criação da Entidade de Certificação Eletrónica do Estado - Infraestrutura de 

Chaves Públicas (ECEE-ICP). 

Esses programas envolvem, para certos fins específicos, mecanismos de autenticação digital 

forte de identidades e assinaturas eletrónicas que podem ser concretizados mediante 

a utilização das denominadas infraestruturas de chaves públicas. 

Assim, para assegurar a unidade, a integração e a eficácia dos sistemas de autenticação digital 

forte nas relações eletrónicas de pessoas singulares e coletivas com o Estado e 

entre entidades públicas é necessário estabelecer um sistema de certificação eletróncia do 

Estado (SCEE). 

A arquitetura do SCEE constitui, assim, uma hierarquia de confiança que garante a segurança 

eletrónica do Estado e a autenticação digital forte das transações eletrónicas entre os vários 

serviços e organismos da Administração Pública e entre o Estado e os cidadãos e as empresas. 

O SCEE compreende o Conselho Gestor, que estabelece as políticas e práticas de certificação, e 

a Entidade de Certificação Eletrónica do Estado, que aprova a integração 

de entidades certificadoras no SCEE e que, enquanto entidade certificadora raiz do Estado, 

constitui o primeiro nível da cadeia hierárquica de certificação relativamente às 

várias entidades certificadoras do Estado a esta subordinadas. 

O SCEE funciona independentemente de outras infraestruturas de chaves públicas de natureza 

privada ou estrangeira, mas deve permitir a interoperabilidade com as infraestruturas que 

satisfaçam os requisitos necessários de rigor de autenticação, através dos mecanismos técnicos 

adequados, e da compatibilidade em termos de políticas de certificação, nomeadamente no 

âmbito dos países da União Europeia. 

A criação do SCEE é efetuada, com as devidas adaptações, em conformidade com toda a 

legislação nacional e comunitária em vigor, nomeadamente a relativa às regras técnicas e de 

segurança aplicáveis às entidades certificadoras estabelecidas em Portugal na emissão 

de certificados qualificados. 

O presente decreto-lei comete ainda à Autoridade Nacional de Segurança as funções de 

autoridade credenciadora, que até agora se encontravam atribuídas ao Instituto das Tecnologias 

da Informação da Justiça. 

A atribuição destas funções à Autoridade Nacional de Segurança justifica-se pela especial 

aptidão que esta entidade possui para atuar como autoridade credenciadora, bem como pelo 

facto de se encontrar integrada na Presidência do Conselho de Ministros e garantir forte 

hierarquia de segurança”. 
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187. Decreto-Lei n.º 163/2007, de 03/05: Aprova a orgânica do Centro de Gestão da 

Rede Informática do Governo 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2007/05/08500/29392942.pdf 

Resumo: 

“No quadro das orientações definidas pelo Programa de Reestruturação da Administração 

Central do Estado (PRACE) e dos objetivos do Programa do Governo no tocante à 

modernização administrativa e à melhoria da qualidade dos serviços públicos com ganhos de 

eficiência, importa concretizar o esforço de racionalização estrutural consagrado no Decreto-Lei 

n.º 202/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica da Presidência do Conselho de 

Ministros, avançando na definição dos modelos organizacionais dos serviços que integram a 

respetiva estrutura. 

É neste quadro que surge a nova Lei Orgânica do Centro de Gestão da Rede Informática do 

Governo (CEGER), serviço criado em 1989 pelo Decreto-Lei n.º 429/89, de 15 de Dezembro, 

tendo, posteriormente, sido objeto de uma alteração do seu enquadramento jurídico através do 

Decreto-Lei n.º 184/98, de 6 de Julho. 

Importa assinalar que a reestruturação do CEGER foi já iniciada pelo Decreto-Lei n.º 116-

B/2006, de 16 de Junho, que veio conferir uma maior amplitude na sua atuação, designadamente 

tendo em conta as novas funções desempenhadas por este serviço no âmbito do Sistema de 

Certificação Eletrónica do Estado Infraestrutura de Chaves Públicas. Para além da referida 

atualização das atribuições do CEGER, foram racionalizadas as estruturas dirigentes, tendo sido 

suprimido um lugar de direção superior”. 

188. Decreto-Lei n.º 196/2007 de 15 de Maio: Regula as condições técnicas para a 

emissão, conservação e arquivamento das faturas ou documentos equivalentes 

emitidos por via eletrónica, nos termos do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado 

Ministério das Finanças e da Administração Pública 

https://dre.pt/pdf1s/2007/05/09300/31653166.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 256/2003, de 21 de Outubro, que transpôs para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2001/115/CEE, do Conselho, de 20 de Dezembro, prevê a possibilidade da emissão 

e conservação de faturas e documentos equivalentes por via eletrónica. 

Esta medida, que se insere no contexto mais vasto da promoção da modernização e dinamização 

das empresas, oferece novas oportunidades tanto para o sector económico, através da 

possibilidade de desmaterialização dos sistemas de faturação, como para a administração 

tributária, mediante a introdução de novos métodos de controlo. 

As condições de emissão, conservação e armazenamento de faturas ou documentos equivalentes 

por via eletrónica devem assentar em critérios independentes, tanto quanto possível, do 

ambiente tecnológico, de modo a evitar encargos excessivos para os contribuintes e a obstar à 

cristalização dos sistemas informáticos de apoio e consequente obsolescência prematura. 

Este propósito, no entanto, deve ser alcançado sem prejuízo do direito de acesso da 

administração tributária aos sistemas de faturação implantados em termos que permitam o 

exercício, sem restrições, das operações de controlo. 

No que concerne aos mecanismos de certificação e controlo, optou-se por fazer uma remissão 

para o regime jurídico constante do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que se aplica aos 

documentos eletrónicos e da assinatura digital, na redação que lhe foi dada pelos Decretos-Leis 

n.º 62/2003, de 3 de Abril, 165/2004, de 6 de Julho, e 116-A/2006, de 16 de Junho. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=296&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2007/05/08500/29392942.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2007/05/09300/31653166.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2001&id=301L0115
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Por último, relativamente aos sistemas de transferências eletrónicas de dados (EDI), seguiu-se o 

ditame da Diretiva n.º 2001/115/CEE, do Conselho, de 20 de Dezembro, remetendo-se para o 

designado «Acordo tipo EDI europeu», tal como se encontra definido no artigo 2.º da 

Recomendação n.º 1994/820/CE, da Comissão, de 19 de Outubro, relativa aos aspetos jurídicos 

da transferência eletrónica de dados. 

Foram observados os procedimentos de notificação à Comissão Europeia previstos no Decreto-

Lei n.º 58/2000, de 18 de Abril, que transpôs a Diretiva n.º 98/34/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 22 de Junho, alterada pela Diretiva n.º 98/48/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 20 de Julho, relativa a um procedimento de informação no domínio das normas e 

regulamentações técnicas”. 

189. Portaria n.º 597/2009, de 04/06: Estabelece os termos a que obedece o registo das 

entidades certificadoras que emitem certificados qualificados previsto no n.º 2 do 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, e revoga a Portaria n.º 

1350/2004, de 23 de Outubro 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2009/06/10800/0348703489.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital, prevê a existência de um registo junto da autoridade 

credenciadora de todas as entidades certificadoras que emitem certificados qualificados. 

O Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 16 de Junho, procedeu à criação do Sistema de Certificação 

Eletrónica do Estado - Infraestrutura de Chaves Públicas (SCEE) e designou a Autoridade 

Nacional de Segurança (ANS) como autoridade credenciadora nacional, em substituição do 

Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça (ITIJ), tendo-lhe cometido as competências 

de credenciar e fiscalizar as entidades certificadoras compreendidas no SCEE. 

A alínea j) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 170/2007, de 3 de Maio, que aprovou a orgânica do 

Gabinete Nacional de Segurança, na sequência do Programa para a Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE), estabelece que este serviço tem por atribuição atuar 

como autoridade credenciadora e de fiscalização tanto de entidades que atuem no âmbito do 

SCEE como de entidades que atuem no quadro do regime jurídico dos documentos eletrónicos e 

da assinatura eletrónica e para os efeitos nele previstos. 

Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de Abril, veio alterar tanto o regime 

jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura digital como o regime aplicável ao SCEE, 

no sentido de garantir uma melhor proteção jurídica da utilização de serviços de certificação 

eletrónica nos sectores público e privado. 

Ao nível das funções de fiscalização da atividade de certificação eletrónica pela autoridade 

credenciadora nacional, manteve-se a exigência de as entidades certificadoras que emitam 

certificados qualificados procederem ao respetivo registo junto daquela autoridade. A este 

respeito e salvaguardada a necessária compatibilização do regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital com a Diretiva n.º 1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de Dezembro, passou a prever-se que as entidades certificadoras credenciadas 

ou sujeitas a sistema de fiscalização de outro Estado membro da União Europeia ou as entidades 

certificadoras de Estado terceiro que obedeçam aos requisitos estabelecidos pela diretiva atrás 

referida, ainda que lhes seja reconhecida a equiparação à atividade exercida por entidades 

certificadoras estabelecidas em Portugal, não deixam de estar sujeitas à obrigação de registo 

junto da autoridade credenciadora nacional. Esta obrigação de registo visa garantir a 

demonstração de que aquelas entidades se encontram plenamente equiparadas às restantes 

entidades certificadoras, para além de permitir assegurar a adequada publicidade da atividade 

exercida por aquelas entidades, tendo em vista a segurança jurídica dos utilizadores de serviços 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2001&id=301L0115
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1994&id=394H0820
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1998&id=398L0034
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1998&id=398L0048
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=1&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19992522
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20043565
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20043565
https://dre.pt/pdf1s/2009/06/10800/0348703489.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1999&id=399L0093
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de certificação eletrónica. 

A presente portaria visa, pois, adequar os termos a que obedece o registo das entidades 

certificadoras que emitem certificados qualificados tanto ao novo enquadramento da autoridade 

credenciadora nacional na sequência da criação do SCEE pelo Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 

16 de Junho, como às alterações recentemente introduzidas no regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital pelo Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de Abril”. 

190. Decreto-Lei n.º 88/2009 de 09/04: Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 

290-D/99, de 2 de Agosto, que estabelece o regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116-

A/2006, de 16 de Junho, que cria o Sistema de Certificação Eletrónica do Estado 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2009/04/07000/0215902175.pdf 

Resumo: 

“O plano tecnológico constitui um dos pilares da agenda de mudança levada a cabo pelo XVII 

Governo Constitucional para mobilizar a sociedade portuguesa para os desafios de 

modernização. No quadro desta agenda, o Governo estabeleceu como prioridade para as 

políticas públicas a adoção de um conjunto de iniciativas de modernização tecnológica que 

tiveram por objetivo facilitar a vida dos cidadãos e a atividade das empresas, bem como 

aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade dos serviços públicos. 

O esforço qualitativo das políticas públicas adotadas permitiu a Portugal iniciar, nos últimos 

anos, um processo de evolução e convergência no quadro internacional, em termos de inovação 

e de modernização tecnológicas. Um dos domínios em que Portugal alcançou, de forma mais 

acelerada, resultados mais evidentes foi na implementação de uma infraestrutura de chaves 

públicas plenamente apta a assegurar mecanismos de autenticação digital de identidades e 

assinaturas eletrónicas qualificadas. Nesse sentido, foi crucial, a criação, através do Decreto-Lei 

n.º 116-A/2006, de 16 de Junho, do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, tanto no 

plano institucional como técnico, para assegurar a unidade, a integração e a eficácia de uma 

hierarquia de confiança que garantisse a segurança eletrónica e a autenticação digital forte das 

transações eletrónicas realizadas entre os vários serviços e organismos da Administração 

Pública e entre o Estado e os cidadãos e as empresas. 

O Sistema de Certificação Eletrónica do Estado veio igualmente permitir desenvolver e 

potenciar um conjunto de programas públicos para a promoção das tecnologias de informação e 

comunicação e a introdução de novos processos de relacionamento em sociedade, entre 

cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e o Estado, com vista ao fortalecimento 

da sociedade da informação e do governo eletrónico (e-government). 

Por outro lado, o acesso generalizado dos cidadãos e das empresas à Internet, bem como o 

dinamismo da atividade empresarial e da sociedade civil na incorporação das novas tecnologias 

de informação e comunicação, veio criar novas necessidades e desafios à distribuição e 

prestação de bens e serviços por entidades privadas através de meios eletrónicos. 

Sem deixar de lado a necessidade de manter uma arquitetura estável para o Sistema de 

Certificação Eletrónica do Estado, assente em critérios que assegurem o seu bom funcionamento 

e que não deixem de promover a sua racionalidade económica e a eficácia e eficiência na 

prestação de serviços de certificação eletrónica, procura-se, através do presente decreto-lei, ir ao 

encontro da evolução recente verificada em Portugal e, tendo em conta a necessidade de garantir 

uma melhor proteção jurídica da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação 

nos sectores público e privado, procede-se à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 

de Agosto, que estabelece o regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura digital, 

e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 16 de Junho, que criou o Sistema de 

Certificação Eletrónica do Estado - Infraestrutura de Chaves Públicas e designou a Autoridade 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=200&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19992522
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19992522
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20062100
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20062100
https://dre.pt/pdf1s/2009/04/07000/0215902175.pdf
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Nacional de Segurança como autoridade credenciadora nacional. 

No que diz respeito ao regime dos documentos eletrónicos e da assinatura eletrónica e 

salvaguardadas as exigências de compatibilização com a Diretiva n.º 1999/93/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, o presente decreto-lei procede à 

respetiva harmonização com o Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 16 de Junho, designadamente no 

que diz respeito à utilização de certificados qualificados por entidades públicas. 

Por outro lado, o regime constante do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, embora muito 

detalhado na regulamentação da natureza da certificação eletrónica e dos documentos e atos 

jurídicos eletrónicos, bem como do acesso à atividade de certificação eletrónica, carecia da 

previsão um quadro sancionatório adequado ao exercício da fiscalização pelas autoridades 

administrativas competentes à semelhança do que acontece noutros ordenamentos jurídicos. 

Com efeito, a desejável massificação da utilização de certificados digitais qualificados, tanto 

para efeitos de autenticação como para efeitos de assinatura eletrónica qualificada, com a força 

probatória que passa a ser reconhecida aos documentos eletrónicos correspondentes, exige que 

se introduza um conjunto de sanções com um efeito simultaneamente preventivo e persuasivo 

do estrito cumprimento das normas legais pelas entidades certificadoras que operem neste 

mercado. 

Relativamente ao Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, as alterações introduzidas pelo 

presente decreto-lei visam permitir o reconhecimento pela Entidade de Certificação Eletrónica 

do Estado de entidades certificadoras públicas ou privadas que exerçam, fora do Sistema de 

Certificação Eletrónica do Estado, funções de entidade certificadora nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto. 

A possibilidade de a Entidade de Certificação Eletrónica do Estado emitir certificados para as 

entidades certificadoras que atuem fora do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado 

permitirá assegurar às demais entidades certificadoras nacionais o reconhecimento internacional 

dos respetivos certificados, bem como beneficiar de acordos de interoperabilidade que o 

Sistema de Certificação Eletrónica do Estado celebre com outras infraestruturas de chaves 

públicas. Por outro lado, tendo em conta as elevadas exigências técnicas e administrativas 

impostas no âmbito do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, a integração daquelas 

entidades não só reforçará a confiança nos certificados por estas emitidos como lhes conferirá 

um nível de robustez mais elevado que permitirá tornar mais competitivos os respetivos serviços 

de certificação oferecidos”. 

191. Lei n.º 36/2011 de 21 de Junho: Estabelece a adoção de normas abertas nos 

sistemas informáticos do Estado  

https://dre.pt/pdf1s/2011/06/11800/0359903600.pdf 

Resumo: 

“1 - Para efeitos da presente lei, considera-se «norma aberta» a norma técnica destinada à 

publicação, transmissão e armazenamento de informação em suporte digital que cumpra 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) A sua adoção decorra de um processo de decisão aberto e disponível à participação de todas 

as partes interessadas; 

b) O respetivo documento de especificações tenha sido publicado e livremente disponibilizado, 

sendo permitida a sua cópia, distribuição e utilização, sem restrições; 

c) O respetivo documento de especificações não incida sobre ações ou processos não 

documentados; 

d) Os direitos de propriedade intelectual que lhe sejam aplicáveis, incluindo patentes, tenham 

sido disponibilizados de forma integral, irrevogável e irreversível ao Estado Português; 

e) Não existam restrições à sua implementação. 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1999&id=399L0093
https://dre.pt/pdf1s/2011/06/11800/0359903600.pdf
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2 - Para efeitos da presente lei, considera-se «interoperabilidade» a capacidade de dois ou 

mais sistemas, designadamente computadores, meios de comunicação, redes, software e outros 

componentes de tecnologia da informação, de interagir e de trocar dados de acordo com um 

método definido de forma a obter os resultados esperados”. 

192. Lei n.º 51/2011 de 03/09: Altera a Lei das Comunicações Eletrónicas, que 

estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços conexos e define as 

competências da Autoridade Reguladora Nacional neste domínio, transpondo as 

Diretivas n.º 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e2009/140/CE 

https://dre.pt/pdf1s/2011/09/17600/0438304461.pdf 

Resumo: 

Altera a Lei das Comunicações Eletrónicas, que estabelece o regime jurídico aplicável às redes 

e serviços conexos e define as competências da Autoridade Reguladora Nacional neste domínio, 

transpondo as Diretivas n.º 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2009/140/CE. 

193. Decreto-Lei n.º 161/2012 de 31/07: Altera a dependência e a composição do 

Conselho Gestor do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado e extingue o 

Conselho Técnico de Credenciação, procedendo à terceira alteração ao Decreto-

Lei n.º 116-A/2006, de 16 de junho, que cria o Sistema de Certificação Eletrónica 

do Estado - Infraestrutura de Chaves Públicas 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2012/07/14700/0393603940.pdf 

Resumo: 

“O Sistema de Certificação Eletrónica do Estado - Infraestrutura de Chaves Públicas (SCEE), 

que compreende o Conselho Gestor do SCEE, a Entidade de Certificação Eletrónica do Estado e 

as entidades certificadoras do Estado, foi criado pelo Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 16 de 

junho, e objeto de alteração pelo Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de abril. 

Os ensinamentos colhidos ao longo dos anos de funcionamento do SCEE, a estrutura orgânica 

do XIX Governo Constitucional e o Plano de Redução e Melhoria da Administração Central 

(PREMAC) justificam a alteração do referido diploma. 

Aproveita-se para clarificar o âmbito de intervenção desta entidade como autoridade 

credenciadora, reafirmando-se que a ANS é competente para o registo, credenciação e 

fiscalização das entidades certificadoras compreendidas no SCEE e das que emitam certificados 

qualificados no âmbito do regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura digital, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 

62/2003, de 3 de abril, 165/2004, de 7 de junho, 116-A/2006, de 16 de junho, e 88/2009, de 9 de 

abril. 

Altera-se a dependência do Conselho Gestor do SCEE, estabelecendo-se que em vez do 

Ministro da Presidência, membro do Governo inexistente na orgânica do atual executivo, aquele 

órgão é presidido pelo Primeiro-Ministro, com a faculdade de delegação e subdelegação, 

adotando-se solução que se adapta a qualquer configuração das orgânicas dos futuros governos. 

Reduz-se a dimensão do Conselho Gestor do SCEE, em benefício de uma maior funcionalidade 

deste órgão, e adapta-se a sua composição à nova organização da administração direta e indireta 

do Estado, uma vez que, em sede de PREMAC, foram extintos e reestruturados alguns dos 

serviços e organismos que o integravam. 

Por fim, extingue-se o Conselho Técnico de Credenciação, na medida em que a prática mostrou 

ter sido muito reduzida a sua atuação como órgão consultivo da Autoridade Nacional de 

Segurança (ANS). 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=106&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0019
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0020
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0021
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0022
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0140
https://dre.pt/pdf1s/2011/09/17600/0438304461.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0019
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0020
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0021
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0022
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0140
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=2&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20062100
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20062100
https://dre.pt/pdf1s/2012/07/14700/0393603940.pdf


Anexos 

254 

O novo enquadramento dado ao Conselho Gestor do SCEE não prejudica a sua reavaliação à luz 

do modelo de governação que vier a ser definido para as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) na Administração Pública, no âmbito da Medida 1 do plano global 

estratégico a que se refere a Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de 

fevereiro”. 

194. Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012 de 8/11: Aprova o Regulamento 

Nacional de Interoperabilidade Digital 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2012/11/21600/0646006465.pdf  

Resumo: 

“A Lei n.º 36/2011, de 21 de junho, que estabelece a adoção de normas abertas nos sistemas 

informáticos do Estado, atribui à Agência de Modernização Administrativa, I. P., a elaboração 

do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, doravante designado por Regulamento, 

a aprovar por resolução do Conselho de Ministros. De acordo com a referida lei, este 

Regulamento define as especificações técnicas e formatos digitais a adotar pela Administração 

Pública. 

A utilização de formatos abertos (não proprietários) é imprescindível para assegurar a 

interoperabilidade técnica e semântica, em termos globais, dentro da Administração Pública, na 

interação com o cidadão ou a empresa e para disponibilização de conteúdos e serviços, criando a 

necessária independência dos fornecedores ou soluções de software adotadas. O Regulamento, 

alinhado com as diretrizes europeias em termos de interoperabilidade, contribui para a 

universalidade de acesso e utilização da informação, para a preservação dos documentos 

eletrónicos e para uma redução de custos de licenciamento de software. 

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 5.º da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho, as 

matérias abrangidas pelo Regulamento foram sujeitas a discussão pública, tendo sido tomados 

em consideração, na sua seleção e classificação de obrigatoriedade, os contributos e resultados 

da mesma. 

O Regulamento aprovado pela presente resolução assenta prioritariamente em especificações 

técnicas e formatos digitais definidos e mantidos por organismos internacionais e está dividido 

em especificações técnicas e formatos digitais obrigatórios e recomendados, sendo que o 

incumprimento das especificações técnicas e formatos digitais obrigatórios tem, para fins de 

contratação pública, as consequências previstas no artigo 9.º da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho, 

e as especificações técnicas e formatos digitais recomendados são orientações que constituem 

boas práticas que devem ser aplicadas sempre que possível. 

O conceito de «especificações técnicas» adotado no âmbito da presente resolução corresponde à 

definição prevista na subalínea i) da alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 58/2000, de 18 de 

abril, bem como no n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento PE-CONS 32/12, distinguindo-se do 

conceito de «especificações técnicas» estabelecido no artigo 49.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro”. 

195. Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2012, de 31/12: Aprova a Agenda 

Portugal Digital 

https://dre.pt/pdf1s/2012/12/25200/0730707319.pdf  

Resumo: 

É “objetivo estratégico promover a inovação, o empreendedorismo e a internacionalização da 

economia nacional, com vista a tornar Portugal um país com empresas de elevado potencial de 

crescimento e de internacionalização. 

Neste contexto, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) pelas 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=37&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2012/11/21600/0646006465.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=17&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2012/12/25200/0730707319.pdf
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empresas é um fator decisivo para o aumento da sua produtividade e competitividade. De facto, 

a Comissão Europeia salienta os benefícios económicos e sociais sustentáveis de um mercado 

único digital, com base na Internet rápida e ultrarrápida e em aplicações interoperáveis, que 

podem ser fundamentais numa altura de menor crescimento económico, quer na União Europeia 

(UE), quer em Portugal. 

O desenvolvimento da Economia Digital resultará numa alteração significativa da vida dos 

cidadãos e das empresas, através da simplificação dos procedimentos, da disponibilização de 

serviços online, eliminando a necessidade de deslocações e reduzindo os tempos de espera, e da 

redução dos custos associados aos processos, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade 

de vida das populações e do desenvolvimento das atividades económicas. No entanto, para que 

o nosso país possa beneficiar da Economia Digital, torna-se necessário criar as condições que 

permitam a emergência de um setor de tecnologias de informação, comunicação e eletrónica 

forte, sólido e sustentado. 

Nos últimos anos, tem-se registado em Portugal uma evolução no desenvolvimento da 

Economia Digital, em especial através da criação de infraestruturas de base e da 

disponibilização de serviços públicos online para os cidadãos e para as empresas. Paralelamente, 

tem-se também evidenciado no nosso país um crescimento sustentado do setor das TIC, sendo 

este, nos anos mais recentes, um dos responsáveis pelo superavit da balança tecnológica. Esta 

evolução é sustentada pela aposta na Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) e 

pela emergência de empreendedores e empresas, de pequena dimensão, altamente dinâmicas e 

com um elevado potencial de crescimento, que importa agora direcionar para os mercados 

internacionais. 

Todavia, o diagnóstico efetuado indica que há aspetos a desenvolver, quer no que concerne à 

disponibilização de serviços públicos de qualidade, com custos mais reduzidos para os cidadãos 

e as empresas, e que simultaneamente reduzam a despesa pública, quer também ao nível da 

utilização da Economia Digital pelos cidadãos e pelas empresas. 

Com vista ao reforço da utilização racional das TIC em Portugal, e em linha com a Agenda 

Digital para a Europa (Comunicação n.º COM (2010) 245, da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Uma 

Agenda Digital para a Europa), foi lançada, em 2010, a Agenda Digital 2015. Contudo, para 

além do facto de o setor privado e a sociedade civil não terem sido envolvidos no processo de 

definição e implementação, e da circunstância de ter sido essencialmente uma agenda do setor 

público, sem uma visão para o desenvolvimento estratégico do setor das TIC, há também um 

conjunto de áreas que não foram contempladas naquela Agenda, designadamente, as compras 

públicas eletrónicas, o comércio eletrónico, a interoperabilidade, a I&DT, as competências e 

inclusão digitais ou os direitos de autor, cuja inclusão cumpre assegurar. 

Neste sentido, torna-se necessária uma revisão da Agenda Digital 2015, promovendo o seu 

alinhamento com os objetivos definidos pelo Governo para o reforço da competitividade e da 

internacionalização das empresas nacionais, em especial das pequenas e médias empresas 

(PME), através da inovação e do empreendedorismo qualificado, definidos no Programa 

Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação (+E+I), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 54/2011, de 16 de dezembro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 35/2011, de 21 de dezembro. 

Esta revisão tem também em conta o atual contexto económico e social, onde a aposta no 

desenvolvimento da Economia Digital e na Sociedade do Conhecimento deve preparar o país 

para um novo modelo de atividade económica, centrado na inovação e no conhecimento, como 

base para a disponibilização de novos produtos e serviços de maior valor acrescentado e 

direcionados para os mercados internacionais, princípios constantes na presente resolução, 

que aprova a Agenda Portugal Digital, que deixa de estar centrada apenas na ação do Governo e 

da Administração Pública, passando a ter um forte envolvimento do setor privado, em especial, 

das entidades ligadas ao setor das TIC. 

Por outro lado, pretende-se que a Agenda Portugal Digital, em articulação com o plano global 
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estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC na Administração Pública, aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de fevereiro, proporcione um 

contributo importante para a concretização dos objetivos nacionais no domínio da modernização 

administrativa. De realçar, ainda, que esta nova agenda cria um enquadramento mais favorável à 

atividade das empresas, em especial das de pequena e média dimensão, dando, assim, 

cumprimento às orientações subscritas por Portugal no âmbito do Small Business Act (SBA) 

para a Europa. 

Trata-se, assim, de uma agenda com forte compromisso público e privado, com objetivos e 

metas ambiciosas, no sentido de colocar Portugal como um dos países mais avançados da UE na 

Economia Digital. Com efeito, pretende-se promover o desenvolvimento da infraestrutura de 

banda larga de forma a permitir que, até 2020, todos os cidadãos possam ter acesso à banda 

larga de velocidade igual ou superior a 30 Mbps e 50 % dos agregados familiares possa ter 

acesso à Internet de banda larga de velocidade igual ou superior a 100 Mbps. Pretende-se, 

também criar as condições para que, até 2016, e face aos valores de 2011, seja possível um 

aumento em 50 % do número de empresas a utilizar o comércio eletrónico em Portugal, 

promover a utilização dos serviços públicos online, de forma a quem até 2016, sejam utilizados 

por 50 % da população, criar as condições que permitam que as exportações em TIC aumentem 

20 % em valores acumulados, tendo como referência o ano de 2011, e, bem assim, promover a 

utilização das novas tecnologias, por forma a que o número de pessoas que nunca utilizou a 

Internet diminua para 30 %. Pretende-se, ainda, promover o desenvolvimento do setor das TIC, 

em particular potenciar o aumento das exportações, do emprego e do empreendedorismo”. 

196. Lei n.º 47/2013 de 10/07: Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

123/2009, de 21 de maio, que define o regime jurídico da construção, do acesso e da 

instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas 

https://dre.pt/pdf1s/2013/07/13100/0397304004.pdf  

Resumo: 

“Artigo 1.º Objeto 

1 - O presente decreto-lei estabelece o regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações 

eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, 

conjuntos de edifícios e edifícios. 

2 - O disposto no presente decreto-lei não prejudica o regime aplicável às redes e serviços de 

comunicações eletrónicas previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 

5/2004, de 10 de fevereiro, nomeadamente as disposições que, por força da mesma, são 

aplicáveis ao acesso a condutas, postes, outras instalações e locais detidos pela concessionária 

do serviço público de telecomunicações. 

3 - À concessionária do serviço público de telecomunicações não se aplica o regime previsto no 

capítulo iii do presente decreto-lei, continuando a reger-se pelo regime disposto na Lei das 

Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, no que respeita 

ao acesso a condutas, postes, outras instalações e locais por aquela detidos. 

4 - O regime previsto no presente decreto-lei não se aplica às redes privativas dos órgãos 

políticos de soberania, do Ministério da Defesa Nacional, ou sob sua responsabilidade, 

às redes das forças e serviços de segurança, de emergência e de proteção civil, sem prejuízo da 

possibilidade de estas entidades, querendo, poderem disponibilizar acesso às infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que detenham, nos termos previstos 

no presente decreto-lei”. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=97&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20091245
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20091245
https://dre.pt/pdf1s/2013/07/13100/0397304004.pdf
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Tribunais e organização judiciária 

197. Portaria n.º 330/91 de 11/04: Aprova o Regulamento de Conservação e 

Eliminação de Documentos em Arquivo nos Tribunais Judiciais 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Justiça e da Educação 

https://dre.pt/pdf1s/1991/04/084B00/19501954.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, veio permitir que por portaria conjunta do 

Secretário de Estado da Cultura e do Ministro competente fossem reformuladas as portarias 

publicadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29/72, de 24 de Janeiro, que revoga. 

O Decreto-Lei n.º 376/87, de 11 de Dezembro, veio permitir a inutilização ou microfilmagens 

dos processos e inquéritos findos, bem como dos demais livros e papéis 

em arquivo nos tribunais judiciais. 

Dando execução ao Decreto-Lei n.º 385/82, de 16 de Setembro, foi publicada a Portaria n.º 

660/84, de 31 de Agosto, possibilitando, como 1.ª fase de uma ação a desenvolver com o fim de 

contribuir para a resolução dos graves problemas que muitos tribunais vinham sentindo no 

sector da arquivística, a inutilização sem microfilmagem prévia de algumas espécies 

de documentos. 

Com a presente portaria pretende-se, cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.º 447/88, orientar a 

avaliação, seleção e eliminação de documentação que deixa de ter interesse jurídico e 

administrativo, assegurando, por outro lado, que o interesse histórico dos documentos e outro 

material de arquivo seja devidamente apreciado, de acordo com critérios uniformes e 

tecnicamente corretos, evitando acumulações indiscriminadas de grandes massas documentais, 

que são hoje um dos maiores problemas com que os tribunais se debatem ao nível dos arquivos 

e que implica não só uma concentração excessiva de documentação, como aumenta os fatores 

de risco e má funcionalidade”. 

198. Decreto-Lei n.º 207/95 de 14 de Agosto: Aprova o Código do Notariado 

(atualizado a 30-06-2014) 

Ministério da Justiça 

Código do 
Notariado.pdf

 

199. Portaria n.º 1156/95 de 21 de Setembro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Polícia Judiciária. Revoga a Portaria n.º 1185/90, de 6 de Dezembro 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/1995/09/219B00/59065909.pdf 

Resumo: 

“A Portaria n.º 1185/90, de 6 de Dezembro, e o despacho conjunto de 10 de Dezembro de 1990, 

do diretor-geral da Polícia Judiciária e do presidente do extinto Instituto Português de Arquivos 

dotaram a Polícia Judiciária dos instrumentos jurídicos sobre a avaliação e seleção de 

documentos, a sua transferência do arquivo corrente para arquivo intermédio e deste para o 

definitivo, bem como a eliminação de documentação despojada de valor secundário, após o 

cumprimento dos prazos de conservação administrativa para ela fixados. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=210&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/1991/04/084B00/19501954.pdf
https://dre.pt/pdf1s/1995/09/219B00/59065909.pdf
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Tais diplomas não se adequam já aos procedimentos de carácter técnico definidos pela política 

arquivística para a Administração Pública. Daqui resulta a necessidade de reformular a citada 

Portaria n.º 1185/90, bem como a respetiva tabela de avaliação e seleção de documentação da 

Polícia Judiciária. 

Nestes termos, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

447/88, de 10 de Dezembro, do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 121/92, de 2 de Julho, e da 

alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro: 

Manda o Governo, pelo Ministro da Justiça e pelo Subsecretário de Estado da Cultura, que seja 

aprovado o seguinte Regulamento Arquivístico da Polícia Judiciária, no que se refere à 

avaliação, seleção, transferência, incorporação em arquivo definitivo e eliminação da sua 

documentação: (…)”. 

200. Portaria n.º 1003/99. DR 262/99 SÉRIE I-B de 1999-11-10: Aprova o 

Regulamento de Conservação Arquivística dos Tribunais Judiciais. Revoga a 

Portaria n.º 330/91, de 11 de Abril 

Ministérios da Justiça e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/1999/11/262B00/79047911.pdf 

Resumo: 

“Para fazer face à acumulação da documentação judicial, foi publicada, nos termos do Decreto-

Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro, a Portaria n.º 330/91, de 11 de Abril, que procurava 

proporcionar um quadro satisfatório de soluções, seja regulando o ciclo vital da documentação 

judicial, seja procurando estabilizar o seu crescimento através da avaliação e seleção e da 

utilização do microfilme. 

No entanto, verifica-se que o recurso à miniaturização da documentação, através da produção de 

cópias em microfilme, não tem tido a expressão que se desejava. Esta situação deve-se, 

essencialmente, às restrições colocadas à microfilmagem seguida de eliminação dos originais 

pelo Regulamento de Conservação e Eliminação de Documentos em Arquivo nos Tribunais 

Judiciais, em anexo à referida portaria. De facto, ao consagrar no n.º 1 do artigo 2.º que «são 

mantidos em arquivo os originais dos documentos de interesse histórico, jurídico ou 

administrativo de conservação permanente» e ao reiterar, de algum modo, esta afirmação no n.º 

1 do artigo 6.º, o Regulamento obriga, na prática, à manutenção, quase na íntegra, do arquivo 

em papel, em particular nos tribunais cíveis, onde a maioria das espécies processuais é 

de conservação permanente. O mesmo se passa com um conjunto significativo, em termos de 

dimensão, de espécies processuais de tribunais de outra natureza. 

Este facto, associado aos dilatados prazos de retenção administrativa de todas as espécies 

processuais consideradas de conservação permanente e a quantidade de ações judiciais, implica 

a necessidade de revisão do Regulamento em causa, no sentido de alargar a possibilidade de 

produção de cópias de substituição em microfilme a todas as espécies processuais, 

independentemente do seu destino final, desde que efetuada na observância das normas técnicas 

da Internacional Standard Organisation, por forma a garantir a sua preservação, segurança, 

autenticidade, legalidade, durabilidade e consulta. 

A alteração de autorização de produção de microfilmes, com a consequente eliminação dos 

originais, não põe em causa a preservação do valor secundário dos documentos, relativo à 

função informativa ou de testemunho patrimonial. Tem ainda em linha de conta o facto de os 

processos judiciais não constituírem, do ponto de vista do suporte, objeto de interesse para fins 

científicos, culturais ou de outra natureza. 

O presente diploma contempla, à face do anterior, outros aditamentos no sentido de conformar 

o regulamento de conservação arquivística com o modelo consagrado pelo Instituto dos 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. Estes aditamentos, em particular os que respeitam às 

formalidades das remessas para arquivo intermédio e para arquivo definitivo e às eliminações de 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=231&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/1999/11/262B00/79047911.pdf
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documentos, referem-se, afinal, a práticas regulares do programa de gestão de documentos em 

curso nos tribunais. 

Também no que se refere às tabelas de avaliação, foram introduzidas algumas alterações, 

visando adequar as decisões ali consignadas à produção e às necessidades da gestão documental. 

A prazo, este processo de revisão, agora apenas encetado, deverá concretizar-se na publicação 

de novas tabelas de avaliação profundamente remodeladas”. 

201. Decreto-Lei n.º 234/2000 de 25/09: Cria o Conselho Técnico de Credenciação 

como estrutura de apoio ao Instituto das Tecnologias da Informação na Justiça no 

exercício das funções de autoridade credenciadora de entidades certificadoras de 

assinaturas digitais 

Ministério da Ciência e da Tecnologia 

https://dre.pt/pdf1s/2000/09/222A00/51315131.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital, determina, no seu artigo 40.º, a designação de uma autoridade 

credenciadora competente para a credenciação e fiscalização das entidades certificadoras, nos 

termos e para os efeitos daquele diploma. 

A Lei Orgânica do Ministério da Justiça veio atribuir ao Instituto das Tecnologias da 

Informação na Justiça (ITIJ) essas funções. Atendendo a natureza destas, importa que o referido 

Instituto seja assistido no seu exercício por um conselho técnico que, com a sua atuação, 

contribua para um correto e eficaz desempenho pelo ITIJ das competências em causa. 

Assim: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para 

valer como lei geral da República, o seguinte: 

Artigo 1.º 

A autoridade credenciadora competente para a credenciação e fiscalização das entidades 

certificadoras, bem como para o exercício das competências que lhe são atribuídas nos termos 

do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, é o Instituto das Tecnologias da Informação na 

Justiça. 

Artigo 2.º 

O Instituto das Tecnologias da Informação na Justiça é assistido no exercício das competências 

que lhe cabem por força do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, pelo Conselho 

Técnico de Credenciação. 

Artigo 3.º 

1 - O Conselho Técnico de Credenciação é um órgão consultivo, competindo-lhe pronunciar-se 

sobre todas as questões que a autoridade credenciadora lhe submeta, sendo obrigatoriamente 

sujeito ao seu parecer a apreciação técnica e a decisão dos pedidos de credenciação de entidades 

certificadoras regulado no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto. 

2 - O Conselho Técnico de Credenciação poderá ainda dirigir, por sua iniciativa, à autoridade 

credenciadora, pareceres ou recomendações”. 

 

 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=9&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2000/09/222A00/51315131.pdf
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202. Lei n.º 15/2001 de 05/06: Reforça as garantias do contribuinte e a simplificação 

processual, reformula a organização judiciária tributária e estabelece um novo 

regime geral para as infrações tributárias 

https://dre.pt/pdf1s/2001/06/130A00/33363427.pdf 

Resumo: 

“Regime Geral das Infrações Tributárias 

1 - É aprovado o Regime Geral das infrações Tributárias anexo à presente lei e que dela faz 

parte integrante. 

2 - O regime das contra ordenações contra a segurança social consta de legislação especial”. 

203. Portaria n.º 39/2001 de 18 de Janeiro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais 

Ministérios da Justiça e da Cultura 

https://dre.pt/pdf1s/2001/01/015B00/02780287.pdf 

Resumo: 

“Nos últimos anos verificou-se um crescimento da população prisional e um consequente 

aumento da produção documental, facto que tem vindo a originar graves problemas na gestão 

documental. 

Com efeito, tornou-se necessário implementar uma política de gestão de documentos, 

imprescindível para a recuperação, racionalização e organização dos arquivos. 

Assim, tendo em conta o conceito de ciclo vital dos documentos, pretende-se a aplicação de 

práticas arquivísticas adequadas não só à compreensão do valor administrativo, fiscal e legal, 

mas também do valor histórico do património documental. 

Pretende-se com a presente portaria, de acordo com o modelo consagrado pelo Instituto dos 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, dotar a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais de um 

instrumento legal que, de forma articulada, permita uma gestão integrada de documentos, no 

tocante à avaliação, seleção, substituição de suporte, eliminação e remessa para o arquivo 

intermédio e definitivo, bem como dos elementos que digam respeito à acessibilidade e 

comunicabilidade. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 

de Dezembro manda o Governo, pelos Ministros da Justiça e da Cultura, o seguinte: 

REGULAMENTO ARQUIVÍSTICO DA DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS 

PRISIONAIS 

Artigo 1.º Âmbito de aplicação 

1 - O presente Regulamento é aplicável a toda a documentação produzida e recebida pelos 

serviços centrais e externos, no âmbito das suas atribuições e competências, pela Direcção-Geral 

dos Serviços Prisionais, adiante designada por DGSP. 

2 - São abrangidos pelas disposições desta portaria os arquivos de todos os serviços da DGSP”. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=124&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2001/06/130A00/33363427.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2001/01/015B00/02780287.pdf
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204. Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12/11: No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho, aprova o Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis e o Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis, altera o Código do Imposto do Selo, altera o Estatuto dos Benefícios 

Fiscais e os Códigos do IRS e do IRC e revoga o Código da Contribuição Predial e 

do Imposto sobre a Indústria Agrícola, o Código da Contribuição Autárquica e o 

Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações 

Ministério das Finanças 

https://dre.pt/pdf1s/2003/11/262A00/75687647.pdf  

Resumo: 

“O presente decreto-lei procede à reforma da tributação do património, aprovando os novos 

Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) e procedendo a alterações de diversa legislação 

tributária conexa com a mesma reforma. 

Para além do que consta nos preâmbulos dos novos Códigos, onde são explicitadas as principais 

linhas dos impostos que vão entrar em vigor, e das alterações introduzidas no Código do 

Imposto do Selo, cumpre chamar a atenção para um conjunto de disposições transitórias 

incluídas neste decreto-lei que se prendem, nomeadamente, com a fixação de um prazo máximo 

para promover a avaliação geral dos prédios urbanos e, enquanto essa avaliação não for 

efetuada, com as regras de atualização transitória dos seus valores patrimoniais tributários, com 

soluções diferenciadas para os que estão arrendados e para os que o não estão, com a 

determinação da avaliação dos prédios que entretanto forem transmitidos, a que se aplicará o 

novo mecanismo de avaliações constante do CIMI, com o estabelecimento de um regime de 

salvaguarda fixando o aumento da coleta do imposto municipal sobre imóveis (IMI) resultante 

da atualização do valor dos prédios em montantes moderados e com algumas regras transitórias 

quanto à liquidação do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e 

do imposto do selo. 

Por outro lado, são ainda objeto deste decreto-lei alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

com algumas novas regras sobre a atribuição de benefícios fiscais às casas de habitação e com a 

ampliação da possibilidade de os sujeitos passivos de baixos rendimentos poderem aceder à 

isenção do IMI, consagrando-se ainda benefícios em sede deste imposto e de IMT em relação 

aos prédios objeto de reabilitação urbanística. 

As alterações aos Códigos do IRS e do IRC têm subjacentes dois tipos de medidas das mais 

emblemáticas desta reforma. Por um lado, a eliminação do imposto sobre as sucessões e 

doações com a tributação em IRC dos incrementos patrimoniais a título gratuito obtidos pelos 

sujeitos passivos deste imposto. Por outro lado, como os valores patrimoniais tributários que 

servirem de base à liquidação do IMT passam a constituir o valor mínimo para a determinação 

do lucro tributável, quer do IRS, rendimentos empresariais, quer do IRC, tornou-se necessário 

proceder a diversas adaptações nos respetivos Códigos, para consagração destas medidas, as 

quais constituem igualmente objeto do presente decreto-lei”. 

205. Decreto-Lei n.º 26/2004 de 04/02: No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 49/2003, de 22 de Agosto, aprova o Estatuto do Notariado 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2004/02/029A00/05680587.pdf 

Resumo: 

“Consta do Programa do XV Governo Constitucional um plano alargado de reformas estruturais 

a levar a cabo na Administração Pública Portuguesa, com o propósito de a tornar mais moderna 

e eficiente, diminuindo o seu peso na economia nacional, sem prejuízo da garantia do exercício 

das funções de soberania que pela Constituição lhe estão cometidas. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=162&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2003/11/262A00/75687647.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=274&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2004/02/029A00/05680587.pdf
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É nesse âmbito que se insere a privatização do notariado, que o Governo elegeu como uma das 

reformas mais relevantes na área da Administração Pública em geral, e da justiça em particular, 

pelo significado que a mesma reveste. Na verdade, é a primeira vez que no nosso país uma 

profissão muda completamente o seu estatuto, passando do regime da função pública para o 

regime de profissão liberal. 

O Governo concretiza com esta medida uma progressiva transferência de competências que, 

pela sua natureza, são comprovadamente exercidas com mais eficiência por profissionais 

liberais, que ao mesmo tempo prestam um serviço de melhor qualidade e com menores encargos 

para o erário público. 

O notariado constitui um dos elementos integrantes do sistema da justiça que configura e dá 

suporte ao funcionamento de uma economia de mercado, enquanto instrumento ao serviço da 

segurança e da certeza das relações jurídicas e, consequentemente, do desenvolvimento social e 

económico. Com esta reforma, a atividade notarial não só ganha ainda maior relevância, pelo 

apelo constante ao delegatário da fé pública, consultor imparcial e independente das partes, 

exercendo uma função preventiva de litígios, mas também vê abrirem-se perante si novos 

horizontes, num espaço económico baseado na concorrência. 

Desde a sua origem até à década de 40 do século passado, o notariado português acompanhou a 

evolução dos seus congéneres europeus integrados no sistema do notariado latino, que no 

entanto veio a ser interrompido em pleno Estado Novo, com a «funcionarização» do notariado. 

Desde então, Portugal constitui-se como exceção relativamente aos demais países da União 

Europeia que integram o sistema do notariado latino; o notário português outorga a fé pública 

por delegação do Estado e na sua subordinação hierárquica, enquanto no sistema latino o notário 

exerce a mesma função no quadro de uma profissão liberal. 

Cada sistema notarial deve traduzir o modelo de sociedade e o sistema de Direito vigentes. E 

tanto a fisionomia que a atual Constituição Portuguesa confere à primeira como a raiz romano-

germânica do segundo impõem a consagração entre nós do modelo do notariado latino. 

Parte integrante da política de justiça, o sector do notariado deve ser, pois, objeto de um 

processo de modernização e reforma, que há de, em primeira linha, garantir a certeza e a 

segurança das relações sociais e económicas e assegurar o rigoroso cumprimento de elevados 

padrões técnicos e deontológicos. 

Com a presente reforma, e consequente adoção do sistema de notariado latino, consagra-se uma 

nova figura de notário, que reveste uma dupla condição, a de oficial, enquanto depositário de fé 

pública delegada pelo Estado, e a de profissional liberal, que exerce a sua atividade num quadro 

independente. Na verdade, esta dupla condição do notário, decorrente da natureza das suas 

funções, leva a que este fique ainda na dependência do Ministério da Justiça em tudo o que diga 

respeito à fiscalização e disciplina da atividade notarial enquanto revestida de fé pública e à 

Ordem dos Notários, que concentrará a sua ação na esfera deontológica dos notários. 

Como princípios fundamentais da reforma consagraram-se o numerus clausus e a delimitação 

territorial da função. Foram razões de certeza e segurança jurídicas que a função notarial 

prossegue que levou a optar-se por tal solução. Com efeito, no novo sistema, a par dos restantes 

países membros do notariado latino, o notário exercerá a sua função no quadro de uma profissão 

liberal, mas são-lhe atribuídas prerrogativas que o farão participar da autoridade pública, 

devendo, por isso, o Estado controlar o exercício da atividade notarial, a fim de garantir a 

realização dos valores servidos pela fé pública, que ficariam necessariamente afetados caso se 

consagrasse um sistema de livre acesso à função. Por outro lado, só por esta via se assegura a 

implantação em todo o território nacional de serviços notariais, ao determinar o número de 

notários existentes e respetiva localização e delimitação territorial da competência, assegurando 

em contrapartida uma remuneração mínima aos notários que, pela sua localização, não 

produzam rendimentos suficientes para suportarem os encargos do cartório, com participações 

essas realizadas através do fundo de compensação inserido no âmbito da Ordem dos Notários. 

Previu-se também não só o exercício em exclusivo da atividade notarial, assente na elevada 
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qualificação técnica e profissional dos notários, comprovada através de estágios, provas e 

concursos, mas também a independência e imparcialidade dos mesmos em relação às partes, 

mediante a definição de incompatibilidades para o desempenho da função. 

Contemplou-se igualmente um elenco de direitos, em que se realça a prerrogativa do uso do selo 

branco enquanto símbolo da fé pública delegada, a definição de uma tabela remuneratória dos 

atos a praticar no exercício da atividade e a definição de um regime de substituição dos notários. 

Paralelamente, procedeu-se à enumeração dos deveres a que o notário fica adstrito, como seja o 

de obediência à lei e ao Estatuto do Notariado, de deontologia, de sigilo, por forma a assegurar a 

respetiva função social como servidor da justiça e do Direito, criando-se ainda a obrigação de 

subscrição de seguro profissional como forma de garantia concedida aos particulares. 

Tratando-se de uma reforma de grande complexidade e inovação, geradora de naturais 

perturbações no meio notarial, impõe-se que a mesma se concretize de modo progressivo, por 

forma que a transição do sistema em vigor para novo modelo notarial se faça sem atropelos a 

direitos e expectativas legítimas dos notários e funcionários a ela afetos”. 

206. Portaria n.º 642/2004 de 16/06: Regula a forma de apresentação a juízo dos atos 

processuais enviados através de correio eletrónico, assim como as notificações 

efetuadas pela secretaria aos mandatários das partes. Revoga a Portaria n.º 337-

A/2004, de 31 de Março 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2004/06/140B00/36783680.pdf 

Resumo: 

“Na sequência da entrada em vigor da Portaria n.º 337-A/2004, de 31 de Março, foram 

estabelecidas as normas técnicas a que deve obedecer a entrega das peças processuais e 

notificações por correio eletrónico nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 150.º e 

254.º, n.º 2, do Código de Processo Civil. 

Sucedeu, porém, que da aplicação daquela regulamentação resultou a necessidade de clarificar 

alguns dos aspetos técnicos a que deve obedecer o envio por correio eletrónico, por forma a 

assegurar a máxima segurança, definindo um conjunto de regras uniformes que garantam a 

eficácia das comunicações. 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do mencionado artigo 150.º, os termos a que deve obedecer o 

envio através de correio eletrónico, com aposição de assinatura eletrónica avançada, ou de 

qualquer outro meio de transmissão eletrónica de dados são definidos por portaria do Ministro 

da Justiça. 

Por força das remissões constantes do artigo 260.º-A do Código de Processo Civil, as 

notificações entre mandatários das partes são realizadas por todos os meios legalmente 

admissíveis para a prática dos atos processuais, o que significa que o regime da apresentação 

dos atos processuais em suporte digital ora aprovado também lhes é aplicável. 

Por outro lado, dispõe o n.º 2 do artigo 254.º do mesmo Código que os mandatários das partes 

que pratiquem os atos processuais através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão 

eletrónica de dados são notificados pelo Tribunal através de correio eletrónico com aposição de 

assinatura eletrónica avançada, em termos a definir por portaria do Ministro da Justiça”. 

207. Lei n.º 15/2005 de 26/01: Aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados e revoga o 

Decreto-Lei n.º 84/84, de 16 de Março, com as alterações subsequentes 

https://dre.pt/pdf1s/2005/01/018A00/06120646.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Denominação, natureza e sede 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=279&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2004/06/140B00/36783680.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=286&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2005/01/018A00/06120646.pdf
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1 - Denomina-se Ordem dos Advogados a associação pública representativa dos licenciados em 

Direito que, em conformidade com os preceitos deste Estatuto e demais disposições legais 

aplicáveis, exercem profissionalmente a advocacia. 

2 - A Ordem dos Advogados é independente dos órgãos do Estado, sendo livre e autónoma nas 

suas regras. 

3 - A Ordem dos Advogados goza de personalidade jurídica e tem sede em Lisboa”. 

208. Decreto-Lei n.º 66/2005 de 15/03: Regula a transmissão e receção por telecópia e 

por via eletrónica de documentos com valor de certidão respeitantes aos arquivos 

dos serviços dos registos e do notariado ou destinados à instrução dos respetivos 

atos ou processos ou a arquivo nos mesmos serviços, revogando o Decreto-Lei n.º 

461/99, de 5 de Novembro 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2005/03/052A00/22622265.pdf 

Resumo: 

“De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2003, de 30 de Julho, a reforma 

da Administração Pública em curso visa, entre outros objetivos gerais, a promoção da 

desburocratização, a melhoria dos processos, a colaboração entre serviços e, de uma forma 

geral, a aproximação da Administração ao cidadão, com ampla e racional utilização das 

tecnologias de informação, articulando-se com o Plano de Ação para o Governo Eletrónico, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2003, de 12 de Agosto, na 

orientação dos serviços públicos para o cidadão e na potenciação das tecnologias de informação 

e comunicação como forma de modernizar e aumentar a eficiência da Administração Pública. 

É no âmbito de tais desideratos que, pelo presente diploma, se aprova um novo regime 

de transmissão e receção por telecópia de documentos com valor de certidão respeitantes aos 

arquivos dos serviços registrais e cartórios notariais ou destinados à instrução de atos ou 

processos dos registos e do notariado ou a arquivo nos respetivos serviços, alargando-se, por 

outro lado, tal regime à transmissão dos referidos documentos por via eletrónica, em 

aprofundamento das soluções que atualmente vigoram quanto à requisição por essa via de 

alguns tipos de documentos com valor de certidão, no âmbito do Serviço Público Direto 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 156/2000, de 16 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 

12/2001, de 25 de Janeiro). 

Um dos objetivos essenciais do novo regime agora aprovado é o de se alargar o âmbito da 

intermediação dos serviços registrais e dos cartórios notariais na transmissão e receção de 

certidões pelas vias indicadas, excluindo-se qualquer tipo de limitação a essa intermediação 

baseada na espécie dos serviços envolvidos na transmissão, limitação essa que, no regime 

anterior, não sendo expressamente acolhida, era por ele permitida e, na prática, vigorava por 

força de decisão administrativa. A exclusão da referida limitação, para além dos desideratos 

acima referidos relacionados com a reforma da Administração Pública, justifica-se pela 

consideração da estreita articulação entre a atividade desenvolvida pelas diversas espécies dos 

serviços dos registos e do notariado e que, mesmo no âmbito da privatização do notariado 

consagrada pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, justifica a atribuição aos notários 

de competências relacionadas com atos de registo, como a prevista no n.º 4 do artigo 4.º do 

Estatuto do Notariado, aprovado por esse diploma. 

Outro dos objetivos essenciais pretendidos com o presente diploma prende-se com o 

alargamento do âmbito da intermediação no pedido de certidões pelas vias indicadas a outras 

entidades que não apenas os serviços registrais e notariais, designadamente aos advogados e 

solicitadores, solução que, considerando os formalismos previstos para a receção de 

tais documentos por aqueles profissionais do direito, constitui um desenvolvimento coerente da 

solução consagrada no Decreto-Lei n.º 28/2000, de 13 de Março, no que respeita à autenticação 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=154&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2005/03/052A00/22622265.pdf
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de fotocópias. A este respeito, prevêem-se algumas exceções ao âmbito de intermediação 

facultado a advogados e solicitadores, designadamente quanto às certidões emitidas para efeitos 

de obtenção ou renovação de bilhete de identidade e para a comprovação da nacionalidade, 

atento o especial melindre das situações jurídicas envolvidas e as consequentes exigências 

especiais quanto à salvaguarda da autenticidade dos correspondentes meios probatórios. 

Para além das regras referentes à intermediação dos serviços registrais e cartórios notariais, bem 

como dos advogados e solicitadores, na transmissão e receção dos documentos referidos, 

manteve-se, com algumas alterações, o regime anterior de transmissão de documentos por 

telecópia aos serviços dos registos e do notariado por parte de outros serviços públicos internos 

e aproveitou-se o ensejo para se proceder a uma clarificação e melhor sistematização das 

diversas situações de transmissão de documentos com valor de certidão, por telecópia e por via 

eletrónica, de, entre e para os serviços dos registos e do notariado, incluindo soluções que no 

âmbito do regime anterior eram consideradas como compreendidas no espírito da lei, se bem 

que não enunciadas por forma expressa na sua letra. 

Com vista à salvaguarda da respetiva força probatória consagram-se diversos formalismos de 

autenticação e regras de arquivo dos documentos transmitidos e recebidos por telecópia e por 

via eletrónica por parte das diversas entidades competentes para o efeito, destacando-se, quanto 

aos formalismos, a necessidade de publicitação por via oficial do equipamento de telecópia e do 

endereço de correio eletrónico privados usados na receção dos documentos pelos advogados e 

solicitadores ou a necessidade de aposição de assinatura eletrónica avançada nos documentos 

transmitidos por via eletrónica”. 

209. Decreto-Lei n.º 76-A/2006 de 29/03: Atualiza e flexibiliza os modelos de governo 

das sociedades anónimas, adota medidas de simplificação e eliminação de atos e 

procedimentos notariais e registrais e aprova o novo regime jurídico da dissolução 

e da liquidação de entidades comerciais 

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2006/03/063A01/00020190.pdf  

Resumo: 

“O presente decreto-lei visa concretizar uma parte fundamental do Programa do 

XVII Governo Constitucional na área da justiça, colocando este sector ao serviço dos cidadãos e 

das empresas, do desenvolvimento económico e da promoção do investimento em Portugal. 

Com efeito, o Programa do XVII Governo Constitucional dispõe que «os cidadãos e as 

empresas não podem ser onerados com imposições burocráticas que nada acrescentem à 

qualidade do serviço», determinando ainda que «no interesse conjunto dos cidadãos e das 

empresas, serão simplificados os controlos de natureza administrativa, eliminando-se atos e 

práticas registrais e notariais que não importem um valor acrescentado e dificultem a vida do 

cidadão e da empresa (como sucede com a sistemática duplicação de controlos notariais e 

registrais)». 

Assim, em 1.º lugar, este decreto-lei torna facultativas as escrituras públicas relativas a atos da 

vida das empresas. Portanto, deixam de ser obrigatórias, designadamente, as escrituras públicas 

para constituição de uma sociedade comercial, alteração do contrato ou estatutos das 

sociedades comerciais, aumento do capital social, alteração da sede ou objeto social, dissolução, 

fusão ou cisão das sociedades comerciais. Apenas ficam ressalvadas as situações em que se 

verifique a transmissão de um bem imóvel, pois nestes casos continua a ser exigida a forma 

legalmente determinada para negócios jurídicos que envolvam bens desta natureza. 

Evita-se desta forma o duplo controlo público que se exigia às empresas através da imposição 

da obrigatoriedade de celebração de uma escritura pública no cartório notarial e, posteriormente, 

do registo desse ato na conservatória do registo comercial, quando a existência de um único 

controlo público de legalidade é suficiente para assegurar a segurança jurídica. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=106&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2006/03/063A01/00020190.pdf
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Desta forma, quando uma empresa pretenda utilizar um processo mais complexo e minucioso, 

pode utilizar os serviços do cartório notarial, aí celebrando uma escritura pública e, depois, 

solicitar o registo do ato na respetiva conservatória. Se, ao invés, pretender utilizar um 

procedimento mais célere e barato, que é igualmente apto para assegurar a segurança jurídica do 

ato pretendido, o Estado passa a garantir a possibilidade de praticar esse ato num único local. 

Em 2.º lugar, o presente decreto-lei elimina a obrigatoriedade de existência dos livros da 

escrituração mercantil nas empresas e, correspondentemente, a imposição da sua legalização nas 

conservatórias do registo comercial. Logo, os livros de inventário, balanço, diário, razão e 

copiador deixam de ser obrigatórios, apenas se mantendo os livros de atas. Consequentemente, 

elimina-se a obrigatoriedade de legalização dos livros, incluindo dos livros de atas. Estima-se 

que, por esta via, deixem de ser obrigatórios centenas de milhares de atos por ano nas 

conservatórias, que oneravam as empresas. 

Em 3.º lugar, o presente decreto-lei aborda a matéria da dissolução de entidades comerciais, 

incluindo sociedades comerciais, cooperativas e estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada. 

Por um lado, é criada uma modalidade de «dissolução e liquidação na hora» para 

as sociedades comerciais, assim se permitindo que se extingam e liquidem imediatamente, num 

atendimento presencial único, nas conservatórias de registo comercial, quando determinados 

pressupostos se verifiquem. 

Por outro lado, adota-se uma modalidade de dissolução e liquidação administrativa e oficiosa de 

entidades comerciais, por iniciativa do Estado, quando existam indicadores objetivos de que a 

entidade em causa já não tem atividade embora permaneça juridicamente existente. Esta medida 

é especialmente relevante tendo em conta o elevado número de sociedades comerciais criadas 

sem atividade efetiva na economia nacional, pois estima-se que existam dezenas, senão 

centenas, de milhar de empresas a estar nessas circunstâncias. E essa relevância cresce tendo em 

conta que um número substancial dessas empresas está nessas condições por estas não terem 

elevado o seu capital social de 400000$00 para 1000000$00 quando a isso passaram a estar 

obrigadas. O procedimento administrativo que agora se estabelece evita que todas essas 

situações, que podem ser dezenas de milhares, originem um processo judicial para cada uma 

delas, pois atribui a competência para a dissolução e liquidação às conservatórias, sempre com 

garantia do direito de impugnação judicial. 

Finalmente, acolhe-se igualmente um procedimento administrativo da competência da 

conservatória para os casos legais de dissolução e liquidação de entidades comerciais, a 

requerimento de sócios e credores da entidade comercial. 

Em 4.º lugar, modifica-se substancialmente o regime da fusão e cisão de sociedades, tornando-o 

muito mais simples e barato”. 

Ver ainda: https://dre.pt/pdf1s/2006/05/102A01/00020003.pdf 

210. Decreto-Lei 125/2006 de 29 de Junho: Cria a «empresa on-line», através de um 

regime especial de constituição on-line de sociedades comerciais e civis sob forma 

comercial, e cria a «marca na hora», alterando o regime do Registo Nacional de 

Pessoas Coletivas, o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, o 

Decreto-Lei n.º 8-B/2002, de 15 de Janeiro, e o Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de 

Julho 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2006/06/124A00/46024607.pdf 

Resumo: 

“O presente decreto-lei estabelece um meio de criação de empresas através da Internet, 

introduzindo no nosso ordenamento jurídico uma via inovadora para a constituição de 

https://dre.pt/pdf1s/2006/05/102A01/00020003.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2006/06/124A00/46024607.pdf
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sociedades comerciais e civis sob forma comercial. 

Visa-se, com esta iniciativa, continuar a simplificar procedimentos de acordo com o Programa 

SIMPLEX, contribuir para o desenvolvimento do Plano Tecnológico e reduzir 

significativamente os custos de contexto, melhorando as condições para investir e criar riqueza e 

emprego em Portugal. 

O regime adotado para a criação de sociedades comerciais e civis sob a forma comercial através 

da Internet pode ser utilizado por qualquer interessado. Tanto pessoas singulares como pessoas 

coletivas, representadas pelo respetivos responsáveis para as vincular, passam a poder criar 

sociedades por esta via, desde que utilizando um meio de certificação eletrónica adequado. 

Trata-se, pois, de um método de criação de sociedades comerciais com um ponto de ligação 

óbvio ao projeto do Cartão do Cidadão. É que, com a emissão de um cartão de identificação 

para o cidadão que contenha um meio de certificação eletrónico da identidade, a utilização de 

assinaturas eletrónicas pelas pessoas singulares é seguramente democratizada e, 

consequentemente, também promovida a utilização das funcionalidades e meios - como a 

criação de sociedades comerciais através da Internet - que dependam de um reconhecimento 

eletrónico da identificação. 

Além daqueles que sejam diretamente interessados na constituição da 

sociedade comercial através da Internet, também os advogados, os solicitadores e os notários 

podem constituí-las, certificando a identidade, a capacidade, os poderes de representação e a 

vontade dos interessados, sempre com utilização de um meio de validação eletrónico da sua 

identidade. 

O regime adotado pretende ser flexível, tendo o interessado ou o seu representante um alargado 

conjunto de opções em matéria de escolha da firma e do pacto social da 

sociedade comercial que pretende constituir. 

Assim, quanto ao processo de escolha da firma, estão disponíveis três possibilidades: a opção 

por uma firma pré-aprovada e registada a favor do Estado, como na «empresa na hora», a 

obtenção de uma firma admissível escolhida pelos interessados por via 

exclusivamente eletrónica e o envio de um certificado de admissibilidade da firma previamente 

obtido através de um meio não eletrónico. 

Quanto ao pacto social ou ato constitutivo da sociedade comercial ou da sociedade civil sob a 

forma comercial, é oferecida uma dupla opção: a escolha de um pacto social ou ato constitutivo 

de modelo aprovado por despacho do diretor-geral dos Registos e do Notariado ou a 

apresentação do pedido com envio de pacto ou ato constitutivo elaborado e submetido pelos 

interessados. 

Igualmente se prevê a possibilidade de o cumprimento das obrigações fiscais relativas ao início 

da atividade da sociedade constituída ser efeituado por via exclusivamente eletrónica. 

Além disto, pretende-se que este processo de constituição de sociedades comerciais através da 

Internet seja rápido e barato. Prevê-se, por isso, que o registo da sociedade constituída se realize 

imediatamente, ou no prazo máximo de dois dias úteis, consoante os interessados optem por 

pacto ou ato constitutivo de modelo aprovado ou por submeter pacto ou ato constitutivo por si 

elaborado. O custo da constituição de sociedades por via eletrónica é, igualmente, mais baixo 

que o preço da sua criação pela via tradicional. 

Ainda é merecedora de especial referência a circunstância de este regime de constituição de 

sociedades comerciais pela Internet ser dotado de importantes e relevantes mecanismos de 

segurança e controlo, consubstanciados, por exemplo, em comunicações eletrónicas obrigatórias 

para as entidades responsáveis pelo cumprimento das obrigações fiscais, da segurança social e 

dos deveres de natureza laboral da sociedade comercial criada. 

Finalmente, aproveita-se para adotar o mecanismo legal que permite a concretização do projeto 

«marca na hora», que visa a possibilidade de obtenção, no momento da constituição de uma 

«empresa na hora», de uma marca pré-aprovada e pré-registada em nome do Estado, equivalente 
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à firma escolhida”. 

211. Portaria n.º 657-C/2006 de 29/06: Regula a designação, o funcionamento e as 

funções do sítio na Internet que permite a constituição online de sociedades 

comerciais e civis sob forma comercial do tipo por quotas e anónima, bem como a 

utilização dos meios de autenticação eletrónica e de assinatura eletrónica, na 

indicação dos dados e na entrega de documentos, conforme dispõe o artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2006/06/124B01/00070008.pdf  

Resumo: 

“Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho, foi consagrado um regime 

especial de constituição online de sociedades. 

Este regime permite que a constituição de sociedades comerciais e civis sob forma comercial do 

tipo por quotas e anónima se possa fazer através de sítio na Internet, exceto em algumas 

situações. Para esse efeito, a indicação dos dados e a entrega de documentos no sítio devem ser 

efetuados, respetivamente, mediante autenticação eletrónica e aposição de uma assinatura 

eletrónica. 

A designação, o funcionamento e as funções do sítio, bem como a utilização dos meios de 

autenticação eletrónica e de assinatura eletrónica, na indicação dos dados e na entrega de 

documentos no referido sítio, carecem de ser regulamentados, conforme dispõe o artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho”. 

212. Portaria n.º 1389/2006 de 12 de Dezembro: Aprova o Regulamento Arquivístico 

da Secretaria Geral do Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2006/12/23700/83288337.pdf 

Resumo: 

“A Secretaria Geral do Ministério da Justiça, à semelhança da grande maioria dos serviços da 

Administração Pública, tem vindo a assistir ao crescimento exponencial da documentação de 

arquivo, gerador de custos e ineficiências que importa reduzir. 

O crescente aumento da documentação produzida e recebida na Secretaria Geral 

do Ministério da Justiça justifica a adoção de critérios específicos de conservação permanente e 

de inutilização de documentos, em ordem adequada à gestão dos espaços de arquivo e à 

salvaguarda de documentação com interesse histórico. 

A possibilidade de proceder à eliminação de conjuntos documentais, sem qualquer valor 

patrimonial e com os prazos de conservação já prescritos, representa, para as várias unidades 

orgânicas deste serviço central e para os seus arquivos, inúmeras vantagens, quer em termos de 

racionalização dos procedimentos de gestão documental e de gestão de espaços quer em termos 

de eficácia e de rentabilização de meios. 

Por outro lado, permite a assunção mais objetiva das suas novas competências na salvaguarda 

da documentação com valor histórico, científico, pedagógico ou cultural e na sua divulgação. 

Foi ouvido o Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, nos termos da alínea s) do n.º 1 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 60/97, de 20 de Março”. 

 

 

213. Portaria n.º 1392/2006 de 13 de Dezembro: Aprova o Regulamento Arquivístico 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=13&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2006/06/124B01/00070008.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2006/12/23700/83288337.pdf
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da Direcção-Geral da Administração da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2006/12/23800/83448352.pdf 

Resumo: 

“A Direcção-Geral da Administração da Justiça, à semelhança da grande maioria dos serviços 

da Administração Pública, tem vindo a assistir ao crescimento exponencial da documentação de 

arquivo, gerador de custos e ineficiências que importa reduzir. 

As portarias de gestão de documentos são, a par de outros, um instrumento essencial para a 

uniformização dos critérios de conservação documental, controlando o crescimento dos 

arquivos e salvaguardando as fontes de informação relevantes, do ponto de vista da entidade 

produtora dos documentos, do cidadão, do Estado e da investigação científica. 

O crescente aumento da documentação produzida e recebida na Direcção-Geral 

da Administração da Justiça justifica a adoção de critérios específicos de conservação 

permanente e de inutilização de documentos, em ordem adequada à gestão dos espaços de 

arquivo e à salvaguarda de documentação com interesse histórico. 

A possibilidade de proceder à eliminação de conjuntos documentais, sem qualquer valor 

patrimonial e com os prazos de conservação já prescritos, representa, para as várias unidades 

orgânicas deste serviço central e para os seus arquivos, inúmeras vantagens, quer em termos de 

racionalização dos procedimentos de gestão documental e de gestão de espaços quer em termos 

de eficácia e de rentabilização de meios. 

Foi ouvido o Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, nos termos da alínea s) do n.º 1 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 60/97, de 20 de Março”. 

214. Decreto-Lei n.º 237-A/2006 de 14/12: Aprova o Regulamento da Nacionalidade 

Portuguesa e introduz alterações no Regulamento Emolumentar dos Registos e 

Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2006/12/23901/00020016.pdf 

Resumo: 

“Pela Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril, foram introduzidas alterações à Lei n.º 37/81, de 

3 de Outubro (Lei da Nacionalidade), que modificaram substancialmente os regimes da 

atribuição e da aquisição da nacionalidade portuguesa. 

De entre essas alterações destaca-se, pela relevância que assume, o reforço do princípio do ius 

soli, o que constitui a concretização do objetivo, assumido no Programa do Governo, do 

reconhecimento de um estatuto de cidadania a quem tem fortes laços com Portugal. 

Com efeito, as modificações demográficas, ocorridas nos últimos anos, determinaram que 

muitos descendentes de imigrantes, embora sendo estrangeiros, nunca tenham conhecido outro 

país, além de Portugal, onde nasceram. 

Neste contexto, e revertendo como um importante fator de combate à exclusão social, pela nova 

lei é atribuída a nacionalidade portuguesa de origem aos nascidos no território português, filhos 

de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui tiver 

residência, independentemente de título, ao tempo do nascimento do filho, bem como aos 

nascidos no território português, filhos de estrangeiros que se não encontrem ao serviço do 

respetivo Estado, se declararem que querem ser portugueses, desde que, no momento do 

nascimento, um dos progenitores aqui resida legalmente há, pelo menos, cinco anos. 

Por sua vez, no domínio da aquisição da nacionalidade foi consagrado um direito subjetivo à 

naturalização por parte dos menores nascidos no território português, filhos de estrangeiros, se, 

no momento do pedido, um dos progenitores aqui residir legalmente há cinco anos ou se o 

menor aqui tiver concluído o primeiro ciclo do ensino básico. 

https://dre.pt/pdf1s/2006/12/23800/83448352.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=180&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2006/12/23901/00020016.pdf
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A limitação da discricionariedade, através do reconhecimento, em diversas situações, de um 

direito subjetivo à naturalização, constitui, aliás, outra importante inovação, introduzida pela 

referida Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril. 

Acresce que, de um modo geral, foram simultaneamente diminuídas exigências, tendo sido 

introduzido, para efeitos de atribuição ou de aquisição da nacionalidade, um novo conceito de 

residência legal no território português, cuja prova pode ser efetuada através de qualquer título 

válido, e não apenas mediante autorização de residência. 

Tais alterações determinariam, por si só, a necessidade de aprovar um 

novo Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, adaptado aos princípios e normas que 

enformam a Lei da Nacionalidade recentemente revista. 

Todavia, o objetivo do presente decreto-lei não se circunscreveu à regulamentação da nova lei. 

Assim, aproveitou-se para simplificar procedimentos relativos aos pedidos de nacionalidade e 

ao respetivo registo e para eliminar factos inúteis, adotando um conjunto de medidas que tornam 

mais fácil para os cidadãos o exercício dos seus direitos. 

No domínio da simplificação de procedimentos, salienta-se que os autos de declarações para 

fins de atribuição, aquisição e perda da nacionalidade, lavrados nas conservatórias do registo 

civil ou nos serviços consulares portugueses, se tornam agora facultativos, sendo criados meios 

alternativos para que os interessados possam remeter as suas declarações diretamente para a 

Conservatória dos Registos Centrais. 

Trata-se, sem dúvida, de uma medida de grande impacte ao nível da facilitação da vida 

quotidiana de muitos cidadãos, neles se incluindo os emigrantes portugueses e as respetivas 

famílias, que passam a dispor da possibilidade de requerer atos de nacionalidade sem ter de se 

deslocar a Portugal ou a um posto consular. 

Além disso, prevê-se a criação de extensões da Conservatória dos Registos Centrais, 

disponibilizando-se, assim, novos balcões de atendimento, com competência para a instrução 

dos pedidos de nacionalidade. Consagra-se, ainda, a possibilidade de serem designadas 

entidades públicas, associações ou outras entidades privadas para prestar informações sobre o 

tratamento e a instrução dos pedidos de atribuição, aquisição e perda da nacionalidade e 

encaminhar as respetivas declarações e requerimentos para a Conservatória dos Registos 

Centrais. 

No que se reporta à eliminação de atos inúteis, refere-se que os registos de nacionalidade, 

tradicionalmente lavrados por assento, são, na maior parte dos casos, transformados em registos 

por mero averbamento e, bem assim, é eliminada a publicação no Diário da República do 

despacho de concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização. 

Salienta-se, ainda, o facto de os interessados estarem genericamente dispensados de apresentar 

certidões de atos de registo civil nacional, que devam instruir os pedidos de atribuição, 

aquisição e perda da nacionalidade, bem como de apresentar outros documentos, 

designadamente o certificado do registo criminal português e documentos comprovativos da 

residência legal no território português, os quais se referem a informação de que a administração 

já dispõe e que passam a ser oficiosamente obtidos. 

Por outro lado, atribuem-se novas competências aos ajudantes e escriturários da Conservatória 

dos Registos Centrais promovendo, deste modo, a desconcentração de competências, o que 

permite uma capacidade de resposta acrescida. 

Adotam-se, ainda, várias disposições destinadas a permitir que os pedidos de atribuição, 

aquisição e perda da nacionalidade possam, no futuro, ser efetuados por via eletrónica”. 
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215. Portaria n.º 1416-A/2006 de 19/12: Regula o regime da promoção eletrónica de 

atos de registo comercial e cria a certidão permanente 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2006/12/24202/00380042.pdf  

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, aprovou um vasto conjunto de medidas de 

simplificação da vida dos cidadãos e das empresas. Destas, destacam-se a eliminação da 

obrigatoriedade de celebração de escrituras públicas, a eliminação da obrigatoriedade de 

existência de livros de escrituração mercantil e a simplificação dos regimes da fusão, da cisão, 

da transformação, da dissolução e da liquidação de sociedades e do registo comercial. 

A presente portaria vem agora regular a promoção de atos de registo comercial online e a 

criação da certidão permanente. 

Visa-se, tal como com a criação da empresa online, continuar a simplificar procedimentos de 

acordo com o Programa SIMPLEX, contribuir para o desenvolvimento do plano tecnológico e 

promover a redução dos custos de contexto, melhorando as condições para investir e criar 

riqueza e emprego em Portugal. 

Os atos de registo comercial online podem ser promovidos por qualquer pessoa que tenha um 

meio de certificação eletrónica adequado. Trata-se, pois, de mais um projeto em que o cartão de 

cidadão tem um potencial de utilização muito significativo. Com a emissão de um cartão de 

identificação para o cidadão que contenha um meio de certificação eletrónico da identidade, a 

utilização de assinaturas eletrónicas pelas pessoas singulares é seguramente democratizada e, 

consequentemente, também promovida a utilização das funcionalidades e meios - como 

a promoção de atos de registo comercial pela Internet - que dependam de um reconhecimento 

eletrónico da identificação. Além das pessoas diretamente interessadas 

na promoção dos atos de registo, também os advogados, os solicitadores e os notários podem 

fazê-lo, sempre com utilização de um meio de validação eletrónico da sua identidade. 

Acresce que a promoção de atos de registo comercial online é mais rápida e barata do que o 

recurso aos meios tradicionais. Prevê-se, por isso, que os registos sejam realizados 

imediatamente, ou no prazo máximo de dois dias úteis. O custo da promoção de atos de registo 

por via eletrónica é, igualmente, mais baixo que o emolumento cobrado pela utilização da via 

tradicional. 

Por outro lado, cria-se a certidão permanente. Este serviço de valor acrescentado compreende a 

disponibilização, em suporte eletrónico e permanentemente atualizado, da reprodução dos 

registos em vigor respeitantes a uma sociedade ou outra entidade sujeita a registo. A subscrição 

da certidão permanente é mais simples e segura e confere maior transparência ao registo 

comercial que a certidão em papel. Por um lado, porque pode ser solicitada pela Internet ou, 

verbalmente, ao balcão de uma conservatória. Por outro lado, porque o facto de estar 

permanentemente atualizada confere maior certeza à informação constante do registo comercial. 

Após a solicitação do serviço certidão permanente, o requerente recebe um código que permite a 

sua visualização, sendo a entrega desse código a qualquer entidade pública ou privada 

equivalente, para todos os efeitos, à entrega de uma certidão do registo comercial em papel”. 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=18&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2006/12/24202/00380042.pdf
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216. Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26/09: Aprova um regime especial de aquisição 

imediata e de aquisição online de marca registada e altera o Código da 

Propriedade Industrial, o Código do Registo Comercial, o Decreto-Lei n.º 145/85, 

de 8 de Maio, o Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho, o Decreto-Lei n.º 125/2006, 

de 29 de Junho, e o regime jurídico dos procedimentos administrativos de 

dissolução e de liquidação de entidades comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

76-A/2006, de 29 de Março 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2007/09/18600/0682806834.pdf  

Resumo: 

“O programa do XVII Governo Constitucional estabelece que «os cidadãos e as empresas não 

podem ser onerados com imposições burocráticas que nada acrescentem à qualidade do serviço» 

e que «no interesse conjunto dos cidadãos e das empresas serão simplificados os controlos de 

natureza administrativa, eliminando-se os atos e práticas registrais e notariais que não importem 

um valor acrescentado e dificultem a vida do cidadão e da empresa». 

Para estes efeitos, foi aprovado um vasto conjunto de medidas de simplificação e 

desformalização. De entre essas medidas, destacam-se a possibilidade de constituir empresas em 

atendimento presencial único - a «empresa na hora» -, a consagração de uma modalidade de 

constituição de empresas através da Internet e a possibilidade de apresentar pedidos de registo 

comercial online. Mas devem ainda ser referidas a eliminação da obrigatoriedade de publicação 

dos atos da vida das empresas na 3.ª série do Diário da República, a eliminação da 

obrigatoriedade da celebração de escrituras públicas na vida das empresas, a eliminação da 

obrigatoriedade da existência e legalização dos livros da escrituração mercantil das empresas, a 

simplificação de diversos procedimentos: fusões, cisões, transformações, dissoluções, 

liquidações, alterações de sede, entre outros ou a criação da Informação Empresarial 

Simplificada, em que quatro obrigações de envio de contas anuais pelas empresas ao Estado são 

substituídas por apenas uma, remetida por via eletrónica, com o registo comercial automático de 

prestação de contas. 

São ainda de assinalar duas medidas no domínio da propriedade industrial, mais concretamente 

no campo das marcas, que beneficiam a vida das empresas e dos cidadãos: a possibilidade de 

apresentar um pedido de marca registada pela Internet e a concretização do projeto «Marca na 

hora», que permite, no momento da constituição de uma «empresa na hora», a aquisição de uma 

marca pré-aprovada e pré-registada em nome do Estado, equivalente à firma escolhida. 

O presente diploma alarga as possibilidades de obter uma «Marca na hora». Com as alterações 

agora introduzidas passa a ser possível adquirir uma «marca na hora», independentemente da 

constituição de uma sociedade, ficando esse serviço disponível nas conservatórias, noutros 

serviços que venham a ser designados e online, em sítio na Internet. A «marca na hora» também 

poderá ser obtida no momento da constituição de uma empresa através da Internet. 

Estas medidas inserem-se no quadro das medidas promovidas pelo Ministério da Justiça no 

âmbito do programa SIMPLEX 2007, contribuindo para que sejam reduzidos obstáculos 

burocráticos e formalidades na vida das empresas e dos cidadãos. 

Consequentemente são reformulados e uniformizados alguns dos procedimentos constantes do 

Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho, relativo ao regime especial de constituição imediata de 

sociedades, que cria a «empresa na hora», do Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho, que 

cria a «empresa online» e do Código da Propriedade Industrial. 

Finalmente, aproveita-se o presente decreto-lei para alterar pontualmente o regime jurídico dos 

procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de entidades comerciais, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março. Trata-se de aperfeiçoamentos resultantes da 

experiência prática da aplicação do referido regime”. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=42&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2007/09/18600/0682806834.pdf
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217. Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28/09: Altera o Código do Registo Civil, o Código 

Civil, o Decreto-Lei n.º 519-F2/79, de 29 de Dezembro, o Código do Notariado, os 

Decretos-Leis n.º 272/2001, de 13 de Outubro, e 236/2001, de 30 de Agosto, e o 

Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2007/09/18800/0691106983.pdf  

Resumo: 

“O presente decreto-lei visa contribuir para a concretização do Programa do XVII Governo 

Constitucional na área da justiça, colocando este sector ao serviço dos cidadãos e das empresas, 

do desenvolvimento económico e da promoção do investimento em Portugal. 

Com efeito, o Programa do XVII Governo Constitucional dispõe que «os cidadãos e as 

empresas não podem ser onerados com imposições burocráticas que nada acrescentem à 

qualidade do serviço», determinando ainda que «no interesse conjunto dos cidadãos e das 

empresas, serão simplificados os controlos de natureza administrativa, eliminando-se atos e 

práticas registrais e notariais que não importem um valor acrescentado e dificultem a vida do 

cidadão e da empresa». 

Por essa razão, o XVII Governo Constitucional aprovou um conjunto de medidas de 

simplificação e desformalização com o objetivo de reduzir os obstáculos burocráticos sobre as 

empresas, assim contribuindo para o desenvolvimento económico. 

De entre elas, destaca-se o sistema de constituição de sociedades em atendimento presencial 

único - a «empresa na hora» - , a eliminação da obrigatoriedade de publicação de atos da vida 

das empresas na 3.ª série do Diário da República, a possibilidade de aquisição de uma marca de 

forma imediata - a «marca na hora» - e a constituição de sociedades através da Internet. No 

mesmo sentido, procedeu-se à eliminação da obrigatoriedade da celebração de escrituras 

públicas na vida das empresas, à eliminação da obrigatoriedade da existência e legalização dos 

livros da escrituração mercantil das empresas e à adoção de modalidades mais simples de 

dissolução e de liquidação de entidades comerciais. Igualmente, foi adotado um regime mais 

simples e barato de fusão e cisão de sociedades, permitiu-se o alargamento das competências 

para a autenticação e reconhecimento presencial de documentos por advogados, solicitadores, 

câmaras de comércio e indústria e conservatórias e foram eliminados e simplificados atos de 

registo comercial, prevendo inclusivamente o fim da competência territorial das conservatórias 

de registo comercial. 

No plano dos processos de simplificação relacionados com a vida dos cidadãos, também já 

começou a ser emitido o «cartão de cidadão» e foi submetida à Assembleia da República a 

possibilidade de constituição de associações em atendimento presencial único: a «associação na 

hora». Com o mesmo objetivo, eliminou-se o livrete e o título de registo de propriedade do 

automóvel, que foi substituído por um «documento único automóvel»: o «certificado de 

matrícula». 

O presente decreto-lei insere-se no ciclo de medidas de simplificação e desformalização 

relacionadas com a vida dos cidadãos, no quadro das medidas promovidas pelo Ministério da 

Justiça para o Programa SIMPLEX 2007, assim contribuindo para que sejam reduzidos 

obstáculos burocráticos e formalidades dispensáveis nas áreas do registo civil e dos atos 

notariais conexos. 

Em primeiro lugar, permite-se que os atos e formalidades relacionados com a sucessão 

hereditária se possam efetuar num único balcão de atendimento, nas conservatórias do registo 

civil. Assim, as conservatórias do registo civil passam a poder realizar todas as operações e atos 

relacionados com a sucessão hereditária, tais como a habilitação de herdeiros, a partilha dos 

bens imóveis, móveis ou participações sociais sujeitos a registo do falecido, a liquidação dos 

impostos que se mostrem devidos e a entrega das declarações às finanças que sejam necessárias, 

bem como os registos e pedidos de registo dos bens partilhados. Visa-se simplificar os 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=111&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2007/09/18800/0691106983.pdf
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procedimentos associados a circunstâncias da vida especialmente penosas para os cidadãos, que, 

particularmente nestes casos, não devem ser onerados com obstáculos burocráticos evitáveis e 

deslocações desnecessárias. 

Em segundo lugar, simplificam-se as formalidades associadas ao processo de separação de 

pessoas e bens e de divórcio por mútuo consentimento, que são tramitados nas conservatórias do 

registo civil. No âmbito desse processo, passa a ser possível partilhar os bens imóveis, móveis 

ou participações sociais sujeitos a registo, liquidar os impostos que se mostrem devidos e 

efetuar os registos e pedidos de registo dos bens partilhados. Todas essas formalidades ficam 

concentradas num único momento, sem necessidade de múltiplas deslocações. 

O Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de Outubro, já havia determinado que a separação de pessoas 

e bens e o divórcio por mútuo consentimento fossem requeridos nas conservatórias do registo 

civil. Porém, a habitual partilha dos bens imóveis do casal separado ou divorciado continuou a 

ter de realizar-se por escritura pública, no notário. Poderia ainda haver lugar à liquidação de 

impostos e era necessário registar os bens imóveis partilhados na conservatória do registo 

predial competente para o efeito. Embora os bens móveis e as participações sociais sujeitos a 

registo não estejam sujeitos a escritura pública de partilha, continuava a ser necessário registá-

los na conservatória competente. 

Conforme referido, o presente decreto-lei permite que todos estes atos, formalidades e 

diligências se possam fazer nas conservatórias do registo civil. Criam-se assim condições para 

que o processo de separação de pessoas e bens e o processo de divórcio por mútuo 

consentimento se possam realizar mais rapidamente e com menos custos, sem deixar de contar 

com as garantias de segurança proporcionadas pelos oficiais públicos das conservatórias do 

registo civil. 

Em terceiro lugar, adotam-se medidas para simplificar o processo de casamento. Assim, por 

exemplo, passa a ser possível apresentar o pedido do processo preliminar do casamento em 

qualquer conservatória de registo civil e dispensa-se a obtenção prévia de certidões de 

nascimento, pois a comprovação da identidade dos nubentes passa a ser efetuada pelo acesso da 

conservatória que instruiu o processo à base de dados do registo civil. Eliminam-se deslocações 

e certidões desnecessárias, aumentando a proteção jurídica. 

Em quarto lugar, permite-se que a escolha de um regime de bens do casamento que não esteja 

tipificado na lei também se possa fazer nas conservatórias do registo civil. Até agora, só era 

possível celebrar a convenção antenupcial nas conservatórias do registo civil se o casal que 

pretendesse casar escolhesse um dos regimes de bens do casamento tipificados na lei. Se optasse 

por um regime que agregasse elementos dos vários regimes de bens, era obrigado a celebrar 

uma escritura pública, no notário, e só posteriormente podia celebrar o casamento. 

Com o objetivo de simplificar o processo de casamento, permite-se que a escolha de um regime 

de bens atípico e a celebração do casamento se possam realizar num único momento, nas 

conservatórias do registo civil, com os ganhos resultantes da ausência de diversas deslocações e 

do pagamento dos dois atos em causa. 

Em quinto lugar, atendendo ao número crescente de comunidades imigrantes que residem no 

nosso país, simplificou-se o processo de casamento de estrangeiros que pretendam casar em 

Portugal, sem prejudicar a segurança jurídica. 

Em sexto lugar, determina-se que os cidadãos estão dispensados de apresentar certidões de atos 

ou documentos nas conservatórias do registo civil sempre que os mesmos constem de base de 

dados a que a conservatória tenha acesso ou que tenham sido lavrados ou se encontrem 

arquivados em qualquer conservatória ou serviço de registo. Esta medida evita que os cidadãos 

se desloquem a diversas conservatórias para obter documentos que já estão na posse de outras 

conservatórias ou serviços de registo, tornando o serviço prestado mais rápido, mais cómodo e 

mais eficiente. 

Com o presente decreto-lei, basta que os cidadãos se dirijam uma única vez à conservatória 

do registo civil, não necessitando de obter documentos noutras conservatórias. Por exemplo, no 
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âmbito do processo de divórcio por mútuo consentimento, deixará de ser necessário entregar 

uma certidão do registo de casamento. 

Em sétimo lugar, elimina-se a competência territorial das conservatórias de registo civil. Com 

esta alteração, qualquer ato de registo civil pode ser praticado em qualquer conservatória, 

independentemente da localização física ou da residência dos interessados. O registo de 

nascimento, o processo de casamento ou o processo de divórcio por mútuo consentimento 

passam a poder ser praticados na conservatória do registo civil onde seja mais cómodo praticar 

esses atos ou naquela que preste um melhor serviço. 

Em oitavo lugar, permite-se que os oficiais de registos também possam praticar atos de registo 

civil. Assim se evita a concentração de competências no conservador e se criam condições para 

que sejam efetivamente exercidas funções de gestão do pessoal das conservatórias. 

Em nono lugar, concretiza-se uma utilização alargada de meios informáticos no funcionamento 

das conservatórias do registo civil, fazendo com que os atos e processos de registo civil sejam 

lavrados em suporte informático, permitindo a eliminação dos livros de registo e, de forma 

geral, do suporte de papel na feitura desses atos. 

Por fim, simplificam-se numerosos atos, substituindo procedimentos morosos e complexos por 

outros mais rápidos e mais simples. É o caso da eliminação dos boletins comprovativos da 

feitura de registos e da sua substituição pela entrega ou envio ao interessado de certidão gratuita 

do registo efetuado. Ou da atribuição da competência para autorizar a mudança de nome ao 

conservador dos registos centrais. 

O presente decreto-lei cumpre ainda um outro objetivo, extremamente relevante no plano da 

concretização da lei da liberdade religiosa: a regulamentação dos casamentos civis sob forma 

religiosa. Com efeito, o Código do Registo Civil é alterado de forma a permitir que o casamento 

celebrado por forma religiosa perante o ministro do culto de uma igreja ou comunidade religiosa 

radicada no País produza efeitos civis. Desta forma, a partir de agora, basta a celebração do 

casamento civil sob forma religiosa nos termos previstos no Código do Registo Civil para que o 

mesmo possa ser registado”. 

218. Portaria n.º 99/2008, de 31/01: Regulamenta a promoção online de atos de registo 

de veículos, a certidão online de registo de veículos, a promoção de atos de registo 

de veículos pelo vendedor que tenha por atividade principal a compra de veículo 

para revenda, a promoção de atos de registo de veículos pelo vendedor que 

proceda com carácter de regularidade à transmissão da propriedade de veículos e 

a promoção online do registo da penhora de veículos 

Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/02200/0087300878.pdf 

Resumo: 

“Em concretização do programa SIMPLEX e do Plano Tecnológico, o Ministério da Justiça tem 

vindo a adotar várias medidas de simplificação na área dos registos e atos notariais conexos. 

Pretende-se, desta forma, facilitar a vida do cidadão e reduzir os custos de contexto para as 

empresas, incentivando o investimento e a criação de emprego. 

De entre as iniciativas já em funcionamento destacam-se, designadamente, os balcões «Empresa 

na hora», «Casa pronta», os serviços «Marca na hora», «Heranças» e «Divórcio com partilha», a 

eliminação da obrigatoriedade de celebração de escrituras públicas para atos da vida societária, 

a eliminação da obrigatoriedade de existência de livros de escrituração mercantil e a 

simplificação dos regimes da fusão, da cisão, da transformação, da redução do capital, da 

dissolução e da liquidação de sociedades e do registo comercial. Igualmente, são já numerosos 

os serviços disponibilizados no sector da justiça através da Internet, de entre os quais se 

destacam os serviços online de registo comercial e de propriedade industrial, como a «Empresa 

on-line», a promoção pela Internet de atos de registo comercial, a «Certidão permanente», as 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=19&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2008/01/02200/0087300878.pdf
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publicações online dos atos da vida societária, a «Marca on-line» e a «Patente on-line». 

Este esforço de simplificação tem igualmente tido lugar na área do registo automóvel. 

O Decreto-Lei n.º 178-A/2005, de 28 de Outubro, criou um documento único automóvel - o 

certificado de matrícula - que reúne a informação respeitante ao veículo e à sua situação 

jurídica, antes distribuída por dois documentos: o livrete e o título de registo de propriedade. O 

mesmo diploma criou um balcão único apto a resolver todas as questões relativas aos veículos e 

introduziu as alterações legislativas necessárias à promoção de atos de registo automóvel pela 

Internet. A Portaria n.º 1050-A/2007, de 31 de Agosto, veio executar este último aspeto, 

regulamentando a promoção do registo da propriedade de veículos automóveis e respetivos 

reboques pela Internet, em www.automovelonline.mj.pt. Visou-se, assim, permitir que o acesso 

a atos que respeitam à vida quotidiana dos cidadãos e das empresas, como é o registo da compra 

e venda de um veículo, tivessem lugar com maior comodidade e simplicidade, evitando-se 

deslocações e reduzindo-se os inerentes custos. 

A presente portaria vem agora criar condições para se intensificar a utilização dos meios 

eletrónicos no relacionamento com os serviços de registo automóvel, regulamentando o 

Decreto-Lei n.º 20/2008, de 31 de Janeiro, que introduziu novidades no sentido da simplificação 

de procedimentos. 

Assim, em primeiro lugar, à previsão da possibilidade de os pedidos de registo serem 

apresentados por via eletrónica, já constante do regime anterior, o referido diploma veio aditar a 

disponibilização online da informação, permanentemente atualizada e com valor de certidão, 

referente ao registo de veículos, em www.automovelonline.mj.pt. Cria-se, pois, um serviço, em 

tudo semelhante à «Certidão permanente» de registo comercial, que permite a qualquer 

interessado aceder à informação constante do registo comercial pela Internet. Este novo serviço, 

além de mais cómodo, é mais barato - custa apenas (euro) 6 - e contribui decisivamente para o 

aumento da segurança jurídica nas transmissões de automóveis. 

Em segundo lugar, regulamenta-se a possibilidade de o pedido de registo ser efetuado apenas 

pelo vendedor, se este for uma entidade que tenha por atividade principal a compra 

de veículos para revenda e intervir no âmbito dessa atividade. Desta forma, estimula-se 

o registo em nome do revendedor mediante a simplificação do modo de proceder ao registo, 

acrescendo estas medidas à significativa descida de preço a que procedeu o Decreto-Lei n.º 

20/2008, de 31 de Janeiro. O exercício desta faculdade está sujeita à verificação de 

determinados requisitos e ao cumprimento de certas obrigações. O registo tem de ser promovido 

por via eletrónica e no prazo máximo de dois dias úteis após a compra ou a revenda do veículo, 

os documentos originais devem ser entregues ou enviados para os serviços de registo até ao 

termo do 2.º mês seguinte ao da promoção do registo e as entidades que usem o serviço têm de 

reunir condições de idoneidade, a qual é aferida pelas associações representativas do sector que 

gozem do estatuto de utilidade pública. 

Em terceiro lugar, regulamenta-se a promoção do registo de veículos por entidades que 

promovam um número muito significativo de atos de registo de veículos. 

Em quarto lugar, adotam-se disposições relativas à promoção online de registos de penhora 

de veículos pelos solicitadores de execução, contribuindo, assim, para o aumento da eficácia na 

cobrança de dívidas através da ação executiva. 

Finalmente, regulamenta-se a promoção eletrónica de atos de registo de veículos ao abrigo do 

regime transitório especial para a regularização dos registos de transmissão da propriedade 

de veículos criado pelo Decreto-Lei n.º 20/2008, de 31 de Janeiro. Este regime prevê taxas 

muito reduzidas para a promoção por via eletrónica de atos de registo: (euro) 5, se 

o registo respeitar a ciclomotor ou motociclo, triciclo ou quadriciclo com cilindrada não 

superior a 50 cm3, ou (euro) 10, se o registo respeitar a qualquer outro veículo. Visa-se, desta 

forma, promover a atualização dos registos relativos à propriedade dos veículos, e, nesta 

medida, criar condições para reduzir o número de registos que permanecem em nome de quem 

já não é proprietário”. 
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219. Portaria n.º 32/2008 de 11 de Janeiro: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Direcção-Geral de Reinserção Social 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/00800/0035700368.pdf 

Resumo: 

“A Direcção-Geral de Reinserção Social tem vindo a deparar-se, na sequência da sua atividade, 

com problemas de gestão e conservação do seu acervo documental. 

O presente diploma visa instituir um conjunto de normas que regulem o ciclo de vida da 

documentação de arquivo, no sentido da valorização do património arquivístico da Direcção-

Geral de Reinserção Social. 

Trata-se do primeiro diploma legal deste género dirigido a esta instituição, com vista à 

avaliação, seleção, preservação, transferência, substituição de suportes, eliminação e 

incorporação em arquivo definitivo. 

Foram ouvidas a Direcção-Geral de Reinserção Social e a Direcção-Geral de Arquivos. Nestes 

termos, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de 

Dezembro: 

Manda o Governo, pelos Ministros da Justiça e da Cultura, o seguinte: 

1.º É aprovado o Regulamento de Conservação Arquivística da Direcção-Geral de Reinserção 

Social, publicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte integrante. 

2.º A presente portaria entra em vigor 30 dias após a sua publicação”. 

220. Portaria n.º 96/2008 de 29 de Janeiro: Aprova o Regulamento Arquivístico da 

Polícia Judiciária 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/02000/0074700753.pdf 

Resumo: 

“O atual Regulamento Arquivístico da Polícia Judiciária, aprovado pela Portaria n.º 1156/95, de 

21 de Setembro, carece de uma revisão relativamente aprofundada com vista ao seu 

aperfeiçoamento e atualização. 

O aumento crescente do volume e a diversificação dos documentos recebidos e produzidos 

pelos vários serviços da Polícia Judiciária exigem que se redefinam regras e metodologias 

arquivísticas de tratamento técnico dessa documentação e do seu ciclo de vida, no que respeita à 

sua avaliação, seleção e conservação. 

Por outro lado, é necessário que se tomem medidas de gestão tendentes à racionalização e 

organização dos arquivos e dos seus espaços ou instalações. Há que proceder à inutilização ou 

eliminação de documentos sem qualquer interesse informativo e com prazos de conservação já 

prescritos e à preservação, sempre e apenas, dos acervos que representam a memória da 

instituição e têm valor histórico e científico, que são de conservação permanente”. 

221. Portaria n.º 114/2008, de 06/02: Regula vários aspetos da tramitação eletrónica 

dos processos judiciais 

https://dre.pt/pdf1s/2008/02/02600/0092800933.pdf 

Resumo: 

“O projeto «Desmaterialização, eliminação e simplificação de atos e processos na justiça» visa, 

entre outros aspetos, facilitar o acesso à justiça e simplificar os processos de trabalho nos 

tribunais através da utilização intensiva das novas tecnologias. 

Em concreto, pretende-se que as partes e os seus mandatários possam praticar atos judiciais e 

relacionar-se com o tribunal por meios eletrónicos, designadamente através do acesso, consulta 

https://dre.pt/pdf1s/2008/01/00800/0035700368.pdf
https://dre.pt/pdf1s/2008/01/02000/0074700753.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=179&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2008/02/02600/0092800933.pdf
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e tramitação do processo através da Internet. Visa-se, igualmente, que o trabalho nos tribunais 

seja mais simples com o auxílio das novas tecnologias, evitando desperdícios de tempo e de 

esforço em tarefas inúteis e repetitivas, designadamente através da prática de atos pelos 

magistrados e secretarias através de aplicações informáticas. 

Igualmente, a utilização intensiva das novas tecnologias nos processos de trabalho dos tribunais 

permite a criação de novos instrumentos de gestão mais completos e eficazes para quem tenha 

responsabilidades no sector da justiça e na organização do trabalho nos tribunais. 

O projeto de desmaterialização dos processos judiciais não se concretiza num único momento. 

Resulta antes de um processo evolutivo e de um conjunto concertado de ações diversas, 

realizadas ao longo do tempo, que envolvem esforços de construção e disponibilização de novas 

aplicações informáticas, de novos instrumentos de trabalho, de formação inicial e permanente a 

diversas categorias de profissionais do sector da justiça, de renovação de equipamentos e da 

aprovação de instrumentos normativos. 

A presente portaria vem, pois, concretizar algumas medidas relevantes para o desenvolvimento 

do projeto de desmaterialização dos processos judiciais no domínio das ações declarativas e 

executivas cíveis e providências cautelares. 

Assim, em primeiro lugar, regula-se a forma de apresentar a juízo, por transmissão eletrónica de 

dados, os atos processuais e documentos pelas partes através do sistema informático CITIUS. 

A apresentação de peças processuais, requerimentos e documentos por via eletrónica dispensa 

as partes de os remeter ao tribunal em suporte de papel, o que significa um importante avanço 

na redução da «burocracia» na ligação entre mandatário e tribunal, garantindo-se, sempre, a 

possibilidade de o juiz solicitar a exibição dos originais dos documentos enviados. 

À utilização desta funcionalidade está associado um relevante incentivo em matéria de 

custas judiciais previsto na legislação respetiva. 

Em segundo lugar, passa a prever-se que a distribuição de processos seja efetuada duas vezes ao 

dia, de forma eletrónica e automática e sem intervenção humana. Deixa assim de haver um hiato 

temporal e uma intervenção humana entre a entrada e a distribuição da peça processual e dos 

documentos entrados no tribunal. 

Em terceiro lugar, determina-se que os atos processuais dos magistrados judiciais sejam 

necessariamente praticados por via informática através do sistema CITIUS, valendo, para todos 

os efeitos legais, a versão eletrónica do documento assinada digitalmente, dispensando-se, 

assim, a assinatura autógrafa pelo magistrado no suporte de papel dos atos processuais. 

Esta medida é especialmente importante para automatizar o circuito do processo entre 

os vários intervenientes e para incentivar a utilização de um novo e importante instrumento de 

gestão, tanto pelo magistrado como pelas entidades com responsabilidades na gestão do sistema 

da justiça. 

Em quarto lugar, estabelece-se que as peças, autos ou termos do processo que não sejam 

relevantes para a decisão material da causa e que sejam realizados ou enviados através do 

sistema informático CITIUS não devem ser impressos e juntos ao processo em suporte físico. 

Desta forma, a versão do processo em suporte físico é substancialmente reduzida, dela se 

expurgando os atos irrelevantes para a decisão da causa e assim se contribuindo para a 

circulação de menos papel no tribunal. 

Prevê-se que a atividade meramente burocrática e o dispêndio de tempo de produção, 

impressão, assinatura e junção ao processo em papel de muitos atos pela secretaria possam 

assim ser reduzidos, pois esses atos passam a estar, exclusivamente, na aplicação informática. 

Note-se, contudo, que não estão em causa peças essenciais ao processo como peças processuais 

ou sentenças. Essas, porque são relevantes para a decisão material da causa, estarão no processo 

em suporte físico. Além disto, a possibilidade de consulta ou obtenção de informação acerca de 

atos do processo não fica afetada, uma vez que está sempre garantida através da Internet ou de 



Anexos 

279 

informações que a secretaria está obrigada a prestar. 

A adoção e a introdução destas novidades asseguram maior segurança e transparência. Com 

efeito, a utilização de novas tecnologias e, em particular, de aplicações informáticas, de 

certificados digitais e respetiva assinatura eletrónica de documentos e a disponibilização do 

acesso à informação do processo às partes e aos mandatários através da Internet conferem um 

maior nível de segurança ao processo e aos respetivos atos praticados, bem como níveis de 

transparência acrescidos. 

A introdução destas novas regras foi rodeada de especiais cautelas, designadamente tendo em 

conta a mudança que significam em procedimentos enraizados no quotidiano dos intervenientes 

processuais. Assim, a aplicação das regras previstas na presente portaria não é, nalguns casos, 

imediata, antes se prevendo que só produzam efeitos após um certo lapso temporal. É o que 

ocorre com a disponibilização nacional do formulário eletrónico para a apresentação de peças 

processuais e documentos e a consequente substituição do envio por correio eletrónico, com a 

introdução da distribuição eletrónica diária e automática e com a obrigação de prática de atos 

por magistrados judiciais com assinaturas eletrónicas, através das respetivas aplicações 

informáticas. Pretende-se, desta forma, dar algum tempo aos utilizadores para que se habituem 

às novas ferramentas eletrónicas disponibilizadas. 

Por último, adotam-se regras transitórias quanto à prática de atos processuais e consulta 

dos processos pelos magistrados do Ministério Público até que seja disponibilizada a aplicação 

informática CITIUS - Ministério Público que, numa próxima fase deste projeco de 

desmaterialização dos processos judiciais, permitirá a prática de atos por via eletrónica a estes 

magistrados, sempre com assinaturas eletrónicas”. 

222. Decreto-Lei n.º 116/2008, de 04/07: Adota medidas de simplificação, 

desmaterialização e eliminação de atos e procedimentos no âmbito do registo 

predial e atos conexos. 

https://dre.pt/pdf1s/2008/07/12800/0413404196.pdf 

Resumo: 

“O presente decreto-lei aprova medidas de simplificação, desmaterialização e desformalização 

de atos e processos na área do registo predial e de atos notariais conexos, assim concretizando 

uma medida do programa SIMPLEX. 

Dispõe o Programa do XVII Governo Constitucional que «os cidadãos e as empresas não 

podem ser onerados com imposições burocráticas que nada acrescentem à qualidade do serviço» 

e que «no interesse conjunto dos cidadãos e das empresas, serão simplificados os controlos de 

natureza administrativa, eliminando-se atos e práticas registrais e notariais que não importem 

um valor acrescentado e dificultem a vida do cidadão e da empresa». 

Este diploma visa, assim, concretizar uma parte fundamental do Programa do XVII Governo 

Constitucional na área da justiça quanto aos serviços do registo e do notariado, colocando-os ao 

serviço dos cidadãos e das empresas, do desenvolvimento económico e da promoção do 

investimento em Portugal. 

As medidas que agora se aprovam não constituem um exercício isolado de simplificação no 

sector da justiça. Fazem antes parte de um vasto conjunto de medidas já em vigor, que incluem 

a criação de serviços de «balcão único», a eliminação de formalidades e simplificação de 

procedimentos e a disponibilização de novos serviços através da Internet. 

Assim, estão já em funcionamento os balcões de atendimento único «Empresa na hora», «Casa 

pronta», «Marca na hora», «Associação na hora», «Divórcio com partilha» e «Heranças» e o 

balcão do «Documento único automóvel». 

No domínio da eliminação das formalidades desnecessárias, foram adotadas medidas nos 

sectores do registo comercial, registo automóvel e registo civil. Na área do registo comercial 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=115&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2008/07/12800/0413404196.pdf
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e atos conexos foi promovida a eliminação da obrigatoriedade de celebração de escrituras 

públicas para atos da vida societária, a eliminação da obrigatoriedade de existência de livros de 

escrituração mercantil, a simplificação dos regimes da fusão, da cisão, da transformação, da 

redução do capital, da dissolução e da liquidação de sociedades. 

São, por sua vez, exemplos de medidas de simplificação na área do registo automóvel a 

substituição do livrete e do título de propriedade por um documento único automóvel - o 

«Certificado de matrícula» e a eliminação da competência territorial das respetivas 

conservatórias. 

Quanto ao registo civil e atos conexos, regista-se, por sua vez, a simplificação dos processos de 

casamento e divórcio, a eliminação da competência territorial e a dispensa de apresentação de 

certidões em papel, sempre que a informação já exista nas conservatórias. 

Também já são numerosos os serviços disponibilizados no sector da justiça através da Internet, 

cabendo referir os serviços online de registo comercial e automóvel e de propriedade industrial, 

de que são exemplo a «empresa online», a promoção pela Internet de atos de registo comercial, 

a «certidão permanente» (todos em www.empresaonline.pt), as publicações online dos atos da 

vida societária (www.publicacoes.mj.pt), a informação empresarial simplificadas 

(www.ies.gov.pt), o «automóvel online» (www.automovelonline.mj.pt), a «marca online» e a 

«patente online» (www.inpi.pt). 

O presente decreto-lei vem completar este ciclo de criação de balcões únicos, eliminação de 

formalidades e disponibilização de serviços online no sector dos registos, adotando para o 

registo predial e atos notariais conexos várias medidas de eliminação de atos e formalidades e 

simplificação. Procede-se igualmente à criação de novos serviços de registo predial a 

disponibilizar através da Internet e à criação de preços claros e transparentes. 

Assim, em primeiro lugar, este decreto-lei cria condições para que advogados, câmaras de 

comércio e indústria, notários, serviços de registo e solicitadores prestem serviços relacionados 

com negócios relativos a bens imóveis em regime de «balcão único», com a inerente redução de 

custos diretos e indiretos para cidadãos e empresas. Esse objetivo é obtido através da 

conjugação de três medidas. 

Por um lado, tornam-se facultativas as escrituras relativas a diversos atos da vida dos cidadãos e 

das empresas. Deixam de ser obrigatórias, nomeadamente, as escrituras públicas para a compra 

e venda e para a constituição ou modificação de hipoteca voluntária que recaia sobre bens 

imóveis e, consequentemente, para os demais contratos onerosos pelos quais se alienem bens ou 

se estabeleçam encargos sobre eles, aos quais sejam aplicáveis as regras da compra e venda. 

Igualmente, a escritura pública deixa de ser obrigatória para a doação de imóveis, para a 

alienação de herança ou de quinhão hereditário e para a constituição do direito real de habitação 

periódica. Estes atos passam a poder ser realizados por documento particular autenticado. 

Por outro lado, as entidades com competência para praticar atos relativos a imóveis por escritura 

pública ou documento particular autenticado passam a estar obrigadas a promover o registo 

predial do ato em que tenham intervenção, assim desonerando os cidadãos e empresas das 

deslocações inerentes aos serviços de registo. 

Finalmente, é criado um elemento de segurança adicional para os serviços disponibilizados 

nestes «balcões únicos». Prevê-se a realização de um depósito eletrónico dos documentos 

relativos ao ato praticado por documento particular autenticado, cuja consulta substitui, para 

todos os efeitos legais, a apresentação perante qualquer entidade pública ou privada do 

documento em suporte de papel. 

Em segundo lugar, adotam-se medidas destinadas a simplificar e facilitar a relação dos cidadãos 

com as conservatórias do registo predial, eliminando-se e alterando-se atos e práticas registrais 

que tornam a atividade registral mais morosa, com prejuízo para os cidadãos. 

Assim, é eliminada a competência territorial das conservatórias do registo predial, permitindo 

que qualquer cidadão pratique atos de registo predial em qualquer conservatória do registo 
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predial do território nacional, independentemente do lugar da situação dos prédios. Os 

interessados passam, portanto, a poder escolher o serviço mais rápido, que lhes fica mais 

próximo ou aquele que preste um melhor atendimento. 

Criou-se igualmente a possibilidade de tramitar de forma unitária, através de procedimentos 

para operações especiais de registo, atos próprios dos serviços de registo que, em razão do seu 

número, natureza, relação de dependência ou conexão, identidade ou qualidade dos sujeitos, 

possam ser praticados de forma simplificada. Adotam-se assim procedimentos especiais que 

podem ser efetuados em balcões com competência para a prática de atos de qualquer área de 

registo, criados junto de entidades públicas ou privadas, ou como serviços autónomos. 

Também no sentido da simplificação, elimina-se a necessidade de apresentação junto dos 

serviços de registo de certidões e outros documentos que já se encontrem noutras conservatórias 

ou serviços de registo, passando estas a ter de verificar a informação que já está disponível no 

sector dos registos, em vez de a exigir ao interessado. Caso o documento a obter se encontre 

junto de outro serviço da Administração Pública, o cidadão passa a ter o direito de exigir que 

seja a conservatória a obter esse documento. 

Aprova-se ainda uma simplificação significativa do processo de harmonização das descrições 

prediais com a matriz e os títulos. Visa-se, desta forma, facilitar a conciliação dos elementos 

identificativos dos prédios e evita-se que muitos atos de registo sejam inviabilizados ou 

excessivamente prolongados em questões tão relevantes para o cidadão como a compra de uma 

casa ou de um terreno. 

Encontrando-se o prédio omisso no registo predial, a inscrição prévia em nome do autor da 

herança é dispensada no registo de aquisição decorrente de partilha de qualquer património, 

hereditário ou conjugal, podendo registar-se o bem desde logo em nome do adquirente na 

partilha. Igualmente, para a realização de partilha de prédios descritos, é eliminada a prova do 

registo em nome do autor da herança, sem prejuízo do princípio do trato sucessivo. 

É também eliminado, para todas as situações, o registo intermédio em nome dos titulares de 

bens ou direitos integrados em herança indivisa. O registo passa assim a poder ser diretamente 

promovido em nome de quem adquira, efetivamente, o bem. 

O regime do suprimento das deficiências do registo beneficiou, igualmente, de alterações. A 

conservatória passa, agora, a suprir oficiosamente os vícios do pedido num leque mais alargado 

de situações, evitando a recusa de atos de registo quando o título não tenha sido, por lapso, 

apresentado, mas o facto sujeito a registo seja anterior à data da apresentação. 

Institui-se ainda um sistema mais amplo de comunicações entre os diversos serviços da 

Administração. Contribui-se, deste modo, para o alargamento das situações de oficiosidade na 

promoção e instrução dos registos. A título de exemplo, o registo das ações judiciais passa a ser 

oficiosamente promovido pelos próprios tribunais, evitando assim que essas obrigações 

impendam sobre os cidadãos e as empresas. 

O regime da caducidade do registo das ações também é modificado, por forma a evitar que os 

cidadãos e as empresas se vejam confrontados com a necessidade de ter de efetuar vários e 

sucessivos pedidos de renovação enquanto aquelas se mantiverem pendentes. Prevê-se, por 

outro lado, a permanência do registo do arresto, da penhora e de outras providências cautelares 

para além dos 10 anos, garantindo, assim, a prioridade de uma ação que venha a prolongar-se 

para além daquele prazo. 

Finalmente, prevê-se a anotação à descrição dos prédios da existência de autorização de 

utilização e da ficha técnica de habitação, possibilitando que os cidadãos encontrem, num único 

local, toda a informação considerada necessária para a aquisição e celebração de outros 

negócios jurídicos sobre imóveis, tornando a informação mais rápida, mais segura e com 

menores custos. 

Em terceiro lugar, reformulam-se procedimentos e criam-se condições para a plena utilização e 

aplicação de sistemas informáticos, tudo com respeito da legalidade e com garantia da 
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segurança do comércio jurídico. 

Assim, criam-se as condições legais para promoção de atos de registo predial pela Internet, cria-

se uma certidão permanente de registo predial disponível em sítio na Internet, que configura um 

desenvolvimento da certidão online já disponível no âmbito do procedimento «Casa pronta», 

regulado no Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de Julho, e prevê-se a possibilidade de os 

documentos que serviram de base ao registo serem digitalizados, conferindo-lhes a mesma força 

probatória dos respetivos originais. 

Em quarto lugar, adota-se um sistema de registo predial obrigatório, potenciando a coincidência 

entre a realidade física, a substantiva e a registral e contribuindo, por esta via, para aumentar a 

segurança no comércio jurídico de bens imóveis. Estabelece-se, todavia, um sistema de 

gratuitidade dos registos dos atos praticados antes da publicação do presente decreto-lei e que se 

destina a vigorar até ao dia 2 de Dezembro de 2011. 

Finalmente, os preços dos atos de registo passam a ser únicos e, por isso, mais transparentes. 

Assim, em geral, os preços deixam de resultar da soma de várias parcelas avulsas, o que tornava 

extraordinariamente difícil, para os interessados, conhecer o custo real dos registos dos atos que 

pretendiam realizar. Com as alterações agora introduzidas, os preços passam a ter uma lógica de 

processo e a incluir, designadamente, as inscrições, descrições, averbamentos, certidões e 

emolumentos pessoais necessários a satisfação do pedido apresentado pelo interessado. 

Com todos estes propósitos de eliminação e simplificação de atos e procedimentos registrais, 

agora na área do registo predial, o presente decreto-lei visa a continuação da prossecução de 

objetivos de âmbito e interesse nacional, no intuito de propiciar, cada vez mais, um clima mais 

favorável ao investimento em Portugal, sempre com garantia da legalidade 

das medidas adotadas e, consequentemente, da segurança jurídica e salvaguarda dos direitos e 

interesses legítimos dos cidadãos”. 

223. Portaria n.º 1538/2008, de 30/12: Altera e republica a Portaria n.º 114/2008, de 6 

de Fevereiro, que regula vários aspetos da tramitação eletrónica dos processos 

judiciais 

https://dre.pt/pdf1s/2008/12/25100/0919409203.pdf 

Resumo: 

“A presente portaria altera agora a Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro, dando novos passos 

no sentido da desmaterialização e de uma tramitação cada vez mais eletrónica dos processos nos 

tribunais judiciais, aproveitando-se assim ao máximo as potencialidades desse fluxo processual 

eletrónico. 

Assim, em primeiro lugar, permite-se que passem a existir notificações exclusivamente 

eletrónicas, dispensando-se o envio de notificações em papel, por correio. 

Assim, quanto às notificações entre mandatários, as notificações passam a ser efetuadas de 

forma exclusivamente eletrónica quando o advogado ou solicitador o pretenda ou quando ambos 

os representantes das partes tenham enviado pelo menos um documento através do sistema 

informático CITIUS. Quanto às notificações efetuadas pelo tribunal, estas passam a ser 

realizadas de forma exclusivamente eletrónica quando o ato tenha sido praticado em formato 

eletrónico e se reúna uma das seguintes condições: o advogado ou solicitador tenha declarado 

que o pretenda ou tenha enviado pelo menos uma peça processual ou documento por 

via eletrónica. 

Criam-se assim condições para a simplificação dos processos nas secretarias dos tribunais com a 

adoção dos automatismos inerentes a formas de notificação mais ágeis, para que o acesso aos 

elementos e informações sobre o processo sejam mais imediatas e transparentes e para que se 

efetuem reduções de despesa associadas ao envio do correio. 

De qualquer forma, para vigorar entre 15 de Abril e 30 de Junho de 2009, adota-se um regime 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=132&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20080334
https://dre.pt/pdf1s/2008/12/25100/0919409203.pdf
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transitório que permite aos advogados, solicitadores e tribunais uma adaptação gradual ao novo 

sistema, vigorando durante este período, em simultâneo, as notificações em papel, enviadas por 

correio, e as notificações eletrónicas. 

Em segundo lugar, no sentido de aprofundar e incrementar o fluxo processual eletrónico e a 

adaptação a novos procedimentos de trabalho, prevê-se que, a partir de 4 de Maio de 2009, os 

magistrados do Ministério Público passem a enviar necessariamente as peças processuais e 

documentos por via eletrónica ao tribunal, sempre que representem o Estado, as Regiões 

Autónomas, as autarquias locais, os incapazes, os incertos e os ausentes em parte incerta, que 

exerçam o patrocínio oficioso dos trabalhadores e suas famílias na defesa dos seus direitos de 

carácter social, que assumam a defesa de interesses coletivos e difusos, ou que promovam a 

execução das decisões dos tribunais. 

Também no sentido de uma adaptação gradual, entre 1 de Março e 3 de Maio de 2009 vigorará 

um período experimental, em que a entrega de peças e documentos pelo Ministério Público por 

via eletrónica será facultativa, quando atue nessas condições, dispensando o envio, em papel, 

das peças processuais e documentos assim como de cópias e duplicados. 

Finalmente, adotam-se regras em matéria de recursos, necessárias na sequência da redução da 

versão física do processo, a vigorar a partir de 5 de Janeiro de 2009. 

Com efeito, a presente portaria ainda não regula a tramitação eletrónica nos tribunais superiores, 

mas a existência de um processo físico que apenas passa a conter as peças e documentos 

relevantes para a decisão material da causa exige que se regulem alguns aspetos relativos aos 

recursos. Assim, por um lado, a par do envio da versão física do processo que apenas contém as 

peças e os documentos relevantes para a decisão material da causa para o tribunal superior, 

prevê-se igualmente a sua remessa eletrónica, assim viabilizando a consulta de toda a 

informação que se revele necessária. Por outro lado, adotam-se regras necessárias ao recurso de 

apelação com subida em separado”. 

224. Portaria n.º 1535/2008, de 30/12: Regulamenta o depósito eletrónico de 

documentos particulares autenticados e o pedido online de atos de registo predial 

https://dre.pt/pdf1s/2008/12/25100/0918709192.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho, aprovou diversas medidas de simplificação, 

desmaterialização e desformalização de atos e processos na área do registo predial. Estão em 

causa atos muito frequentes na vida das pessoas e das empresas como, por exemplo, a compra e 

venda de imóveis, com ou sem financiamento bancário, hipotecas sobre imóveis ou doações de 

imóveis. 

As medidas aprovadas, integradas no âmbito do Programa SIMPLEX, visam reduzir obstáculos 

burocráticos e formalidades dispensáveis nas áreas do registo predial e dos atos notariais 

conexos, tendo em vista promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o aumento da 

competitividade das empresas através da redução dos custos de contexto. As medidas aprovadas 

não constituem um exercício isolado de simplificação no sector da justiça. Fazem antes parte de 

um vasto conjunto de medidas já em vigor, que incluem a criação de serviços de «balcão 

único», a eliminação de formalidades e simplificação de procedimentos e a disponibilização de 

novos serviços através da Internet. Assim, a título de exemplo, estão já em funcionamento os 

balcões de atendimento único «Empresa na hora», «Casa pronta», «Marca na hora», 

«Associação na hora», «Divórcio com partilha» e «Heranças» e o balcão do «Documento Único 

Automóvel». 

No domínio da eliminação das formalidades desnecessárias, foram adotadas medidas nos 

sectores do registo comercial, registo automóvel e registo civil. Na área do registo comercial e 

atos conexos foi promovida a eliminação da obrigatoriedade de celebração de escrituras 

públicas para atos da vida societária, a eliminação da obrigatoriedade de existência de livros de 

https://dre.pt/pdf1s/2008/12/25100/0918709192.pdf
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escrituração mercantil, a simplificação dos regimes da fusão, da cisão, da transformação, da 

redução do capital, da dissolução e da liquidação de sociedades. São, por sua vez, exemplos de 

medidas de simplificação na área do registo automóvel a substituição do livrete e do título de 

propriedade por um documento único automóvel - o «Certificado de matrícula» e a eliminação 

da competência territorial das respetivas conservatórias. 

Quanto ao registo civil e atos conexos, regista-se, por sua vez, a simplificação dos processos de 

casamento e divórcio, a eliminação da competência territorial e a dispensa de apresentação de 

certidões em papel, sempre que a informação já exista nas conservatórias. Também já são 

numerosos os serviços disponibilizados no sector da justiça através da Internet, cabendo referir 

os serviços online de registo comercial, de que são exemplo a «empresa online», a promoção 

pela Internet de atos de registo comercial, a «certidão permanente de registo comercial» (todos 

em www.empresaonline.pt), as publicações online dos atos da vida societária 

(www.publicacoes.mj.pt), a informação empresarial simplificadas (www.ies.gov.pt), o 

«automóvel online» (www.automovelonline.mj.pt), a «marca online» e a «patente online» 

(www.inpi.pt). 

De entre as medidas de simplificação e desmaterialização de procedimentos no registo predial 

que entram em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2009 destacam-se três. Em primeiro lugar a 

prestação de novos serviços em regime de «balcão único» por advogados, câmaras de comércio 

e indústria, notários e solicitadores, no âmbito de transações de bens imóveis. Os cidadãos 

passam a poder deslocar-se a qualquer destas entidades para praticar os atos relativos a imóveis, 

com eliminação de deslocações desnecessárias. Em segundo lugar a eliminação da competência 

territorial das conservatórias, passando assim a ser possível praticar qualquer ato de registo 

predial em qualquer das conservatórias do registo predial do País, independente da localização 

geográfica do imóvel. 

Finalmente em terceiro lugar a «certidão permanente de registo predial», que permite o acesso à 

informação, em suporte eletrónico e permanentemente atualizada, dos registos em vigor e das 

apresentações pendentes, respeitantes a prédio descrito, estando esta última já regulada na 

Portaria n.º 1513/2008, de 23 de Dezembro. 

Para viabilizar a prestação de serviços em regime de «balcões único» pelos advogados, câmaras 

de comércio e indústria, notários e solicitadores, no âmbito de transações de bens imóveis 

adotaram-se várias medidas cuja vigência se inicia em 1 de Janeiro de 2009 que importa referir. 

Por um lado, deixa de ser obrigatória, passando a ser facultativa, a celebração de escritura 

pública para a generalidade dos atos relativos a bens imóveis, passando estes atos a poder ser 

praticados por documento particular autenticado por advogados, câmaras de comércio e 

indústria, notários ou solicitadores. 

Por outro lado, foi criado um elemento de segurança adicional para os serviços disponibilizados 

nestes «balcões únicos», através da realização obrigatória de 

um depósito eletrónico dos documentos relativos ao ato praticado por documento particular 

autenticado. 

Além disso, para evitar que os cidadãos e empresas tenham de se deslocar às conservatórias, 

estabeleceu-se que os profissionais que prestem serviços em regime de balcão único passam a 

ter de promover o registo predial das operações imobiliárias que realizarem por documento 

particular autenticado ou por escritura notarial. Visa-se assim evitar que cidadãos e empresas 

sejam onerados com deslocações a diversos serviços públicos. Aliás, por forma a permitir que a 

promoção desse ato de registo predial seja ainda mais cómoda e simples, permite-se que os 

mesmos possam ser praticados através da Internet, em www.predialonline.mj.pt, com descontos. 

Note-se que a presente portaria estabelece que o depósito eletrónico obrigatório 

dos documentos relativos ao ato praticado por documento particular autenticado poderá ser 

efetuado em simultâneo com o pedido de registo predial através do sítio 

www.predialonline.mj.pt. 

Igualmente, a partir de 1 de Janeiro de 2009, passa a ser possível enviar toda a informação 
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obrigatória para o exercício do direito de preferência por entidades públicas através de uma 

única via, eletrónica e desmaterializada, independentemente da entidade que venha a realizar o 

ato de compra da casa. Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2009, esta funcionalidade passa a estar 

disponível para a realização de atos de compra e venda nos balcões únicos de advogados, 

câmaras de comércio e indústria, conservatórias/serviços de registo, notários e solicitadores. O 

vendedor deixa de ter de se relacionar com várias entidades públicas para transmitir a 

informação necessária ao exercício do direito de preferência por várias vias e formas diferentes, 

bastando inserir a informação uma única vez e por via eletrónica no sítio www.casapronta.mj.pt, 

ao qual todas as entidades públicas que podem exercer o direito de preferência têm acesso. 

Nesta matéria, prevê-se que o valor pago pela comunicação eletrónica para o exercício do 

direito de preferência seja descontado no preço do ato de registo predial subsequente, desde que 

o mesmo seja promovido através da Internet em www.predialonline.mj.pt. 

Finalmente, permite-se que advogados, câmaras de comércio e indústria, notários, serviços de 

registo e solicitadores cumpram as formalidades fiscais relacionadas com a aquisição do imóvel 

ou outros negócios imobiliários através da Internet. 

A presente portaria visa, pois, regulamentar vários aspetos destas medidas que viabilizam a 

prestação de serviços no âmbito de transações de bens imóveis em regime de «balcão único» 

por advogados, câmaras de comércio e indústria, notários e solicitadores”. 

225. Decreto-Lei n.º 88/2009 de 9 de Abril: Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei 

n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que estabelece o regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116-

A/2006, de 16 de Junho, que cria o Sistema de Certificação Eletrónica do Estado 

Presidência do Conselho de Ministros 

https://dre.pt/pdf1s/2009/04/07000/0215902175.pdf 

Resumo: 

“O plano tecnológico constitui um dos pilares da agenda de mudança levada a cabo pelo XVII 

Governo Constitucional para mobilizar a sociedade portuguesa para os desafios de 

modernização. No quadro desta agenda, o Governo estabeleceu como prioridade para as 

políticas públicas a adoção de um conjunto de iniciativas de modernização tecnológica que 

tiveram por objetivo facilitar a vida dos cidadãos e a atividade das empresas, bem como 

aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade dos serviços públicos. 

O esforço qualitativo das políticas públicas adotadas permitiu a Portugal iniciar, nos últimos 

anos, um processo de evolução e convergência no quadro internacional, em termos de inovação 

e de modernização tecnológicas. Um dos domínios em que Portugal alcançou, de forma mais 

acelerada, resultados mais evidentes foi na implementação de uma infraestrutura de chaves 

públicas plenamente apta a assegurar mecanismos de autenticação digital de identidades e 

assinaturas eletrónicas qualificadas. Nesse sentido, foi crucial, a criação, através do Decreto-Lei 

n.º 116-A/2006, de 16 de Junho, do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, tanto no 

plano institucional como técnico, para assegurar a unidade, a integração e a eficácia de uma 

hierarquia de confiança que garantisse a segurança eletrónica e a autenticação digital forte das 

transações eletrónicas realizadas entre os vários serviços e organismos da Administração 

Pública e entre o Estado e os cidadãos e as empresas. 

O Sistema de Certificação Eletrónica do Estado veio igualmente permitir desenvolver e 

potenciar um conjunto de programas públicos para a promoção das tecnologias de informação e 

comunicação e a introdução de novos processos de relacionamento em sociedade, entre 

cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e o Estado, com vista ao fortalecimento 

da sociedade da informação e do governo eletrónico (e-government). 

Por outro lado, o acesso generalizado dos cidadãos e das empresas à Internet, bem como o 

dinamismo da atividade empresarial e da sociedade civil na incorporação das novas tecnologias 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19992522
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19992522
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20062100
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20062100
https://dre.pt/pdf1s/2009/04/07000/0215902175.pdf
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de informação e comunicação, veio criar novas necessidades e desafios à distribuição e 

prestação de bens e serviços por entidades privadas através de meios eletrónicos. 

Sem deixar de lado a necessidade de manter uma arquitetura estável para o Sistema 

de Certificação Eletrónica do Estado, assente em critérios que assegurem o seu bom 

funcionamento e que não deixem de promover a sua racionalidade económica e a eficácia e 

eficiência na prestação de serviços de certificação eletrónica, procura-se, através do presente 

decreto-lei, ir ao encontro da evolução recente verificada em Portugal e, tendo em conta a 

necessidade de garantir uma melhor proteção jurídica da utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação nos sectores público e privado, procede-se à quarta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, que estabelece o regime jurídico dos documentos 

eletrónicos e da assinatura digital, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 16 

de Junho, que criou o Sistema de Certificação Eletrónica do Estado - Infraestrutura de Chaves 

Públicas e designou a Autoridade Nacional de Segurança como autoridade credenciadora 

nacional. 

No que diz respeito ao regime dos documentos eletrónicos e da assinatura eletrónica e 

salvaguardadas as exigências de compatibilização com a Diretiva n.º 1999/93/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, o presente decreto-lei procede à 

respetiva harmonização com o Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 16 de Junho, designadamente no 

que diz respeito à utilização de certificados qualificados por entidades públicas. 

Por outro lado, o regime constante do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, embora muito 

detalhado na regulamentação da natureza da certificação eletrónica e dos documentos e atos 

jurídicos eletrónicos, bem como do acesso à atividade de certificação eletrónica, carecia da 

previsão um quadro sancionatório adequado ao exercício da fiscalização pelas autoridades 

administrativas competentes à semelhança do que acontece noutros ordenamentos jurídicos. 

Com efeito, a desejável massificação da utilização de certificados digitais qualificados, tanto 

para efeitos de autenticação como para efeitos de assinatura eletrónica qualificada, com a força 

probatória que passa a ser reconhecida aos documentos eletrónicos correspondentes, exige que 

se introduza um conjunto de sanções com um efeito simultaneamente preventivo e persuasivo 

do estrito cumprimento das normas legais pelas entidades certificadoras que operem neste 

mercado. 

Relativamente ao Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, as alterações introduzidas pelo 

presente decreto-lei visam permitir o reconhecimento pela Entidade 

de Certificação Eletrónica do Estado de entidades certificadoras públicas ou privadas que 

exerçam, fora do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, funções de entidade 

certificadora nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto. 

A possibilidade de a Entidade de Certificação Eletrónica do Estado emitir certificados para 

as entidades certificadoras que atuem fora do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado 

permitirá assegurar às demais entidades certificadoras nacionais o reconhecimento internacional 

dos respetivos certificados, bem como beneficiar de acordos de interoperabilidade que o 

Sistema de Certificação Eletrónica do Estado celebre com outras infraestruturas de chaves 

públicas. Por outro lado, tendo em conta as elevadas exigências técnicas e administrativas 

impostas no âmbito do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, a integração 

daquelas entidades não só reforçará a confiança nos certificados por estas emitidos como lhes 

conferirá um nível de robustez mais elevado que permitirá tornar mais competitivos os 

respetivos serviços de certificação oferecidos”. 

226. Portaria n.º 654/2009, de 17/06: Regulamenta os pedidos online de atos e de 

processos de registo civil 

https://dre.pt/pdf1s/2009/06/11500/0369803700.pdf 

Resumo: 

“O Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro, aprovou diversas medidas de simplificação e 

https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=1999&id=399L0093
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=10&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2009/06/11500/0369803700.pdf
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desformalização relacionadas com a vida dos cidadãos. Pretendeu-se criar serviços para os 

cidadãos que simplificassem a sua vida e que tornassem o atendimento nas conservatórias 

do registo civil mais rápido, mais cómodo e mais eficiente. 

Estas medidas aprovadas não surgem isoladas entre as medidas que foram tomadas no sector da 

justiça. Fazem antes parte de um vasto conjunto de medidas já implementadas, que incluem a 

criação de serviços de «balcão único», a eliminação de formalidades e a simplificação de 

procedimentos, bem como a disponibilização de novos serviços através da Internet. 

Desta forma, estão já em funcionamento os balcões de atendimento único «Casa pronta», 

«Associação na hora», «Empresa na hora», «Heranças», «Divórcio com partilha» e o balcão do 

«Documento único automóvel». 

No domínio da eliminação das formalidades desnecessárias foram adotadas medidas nas áreas 

do registo predial, comercial e automóvel. 

Quanto ao registo predial, foram criados balcões únicos para a prática de atos relativos a 

imóveis junto dos serviços de registo, dos advogados, das câmaras de comércio e indústria, dos 

notários e dos solicitadores e foi eliminada a competência territorial das conservatórias, bem 

como eliminados diversos documentos desnecessários. 

No que diz respeito ao registo comercial, foi promovida a eliminação da obrigatoriedade de 

celebração de escrituras públicas para os atos da vida societária, a eliminação da obrigatoriedade 

de existência de livros de escrituração mercantil, a simplificação dos regimes da fusão, da cisão, 

da transformação, da redução do capital, da dissolução e da liquidação de sociedades. 

São, por sua vez, exemplos de medidas de simplificação na área do registo automóvel a 

substituição do livrete e do título de propriedade por um documento único automóvel, o 

«Certificado de matrícula», e a eliminação da competência territorial das respetivas 

conservatórias. 

Finalmente, já existem diversos serviços disponibilizados através da Internet. É o caso dos 

serviços online de registo comercial, como a «Empresa online», a possibilidade de promover 

atos de registo comercial, a «Certidão permanente de registo comercial» (todos em 

www.empresaonline.pt), as publicações online dos atos da vida societária 

(www.publicacoes.mj.pt), a informação empresarial simplificada (www.ies.gov.pt), o 

automóvel online (www.automovelonline.mj.pt), a «Marca online» e a «Patente online» 

(www.inpi.pt) ou o «Predial online» (www.predialonline.mj.pt). 

Entre as diversas medidas de simplificação na área do registo civil que foram aprovadas pelo 

Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro, destacam-se a criação de dois serviços de balcão 

único, o «Balcão das heranças» e o «Balcão divórcio com partilha» que permitem tratar, em 

atendimento único, todas as operações e atos relacionados com a sucessão por morte e com o 

divórcio por mútuo consentimento, respetivamente. Mas também se destacam diversas 

simplificações como a dispensa dos cidadãos de apresentar certidões de atos ou documentos nas 

conservatórias do registo civil sempre que os mesmos constem de bases de dados a que a 

conservatória tivesse acesso, ou a eliminação da competência territorial das conservatórias 

do registo civil para que qualquer ato de registo civil possa ser praticado em qualquer 

conservatória do registo civil, independentemente da localização física ou da residência dos 

interessados. 

O Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro, também veio permitir que os pedidos de atos e 

de processos de registo civil pudessem ser efetuados por via eletrónica num sítio na Internet. 

Para esse efeito, foi criado o sítio «Civil online» em www.civilonline.mj.pt. Este serviço 

permite a prática de atos de registo civil de forma rápida, cómoda e segura através da Internet, 

eliminando a necessidade de as pessoas se deslocarem aos serviços de registo civil. 

O primeiro ato a ser disponibilizado no «Civil online» é o «Pedido online de processo de 

casamento». Trata-se de um serviço que permite que as pessoas possam dar início ao processo 

de casamento a partir de casa ou de qualquer outro local com acesso à Internet, sem necessidade 
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de se deslocarem à conservatória, a qualquer altura do dia, em qualquer dia da semana. Este 

serviço está disponível para qualquer tipo de casamento: civil, religioso ou católico. Passou a 

ser possível tratar de todo o processo burocrático relacionado com o casamento através da 

Internet, continuando o casamento a realizar-se perante o conservador, o ministro de culto ou o 

padre. Este serviço permite que as pessoas não tenham que se deslocar aos serviços de registo e 

que tenham mais tempo nas suas vidas. 

A criação do «Civil online» permite que, no futuro, possam ser disponibilizados mais pedidos 

de atos e de processos de registo civil por via eletrónica em www.civilonline.mj.pt tornando a 

vida mais fácil para as pessoas e dando-lhes mais tempo para as suas vidas”. 

227. Lei n.º 109/2009, de 15/09: Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de 

Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de informação, e adapta o direito 

interno à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa 

https://dre.pt/pdf1s/2009/09/17900/0631906325.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Objeto 

A presente lei estabelece as disposições penais materiais e processuais, bem como as 

disposições relativas à cooperação internacional em matéria penal, relativas ao domínio 

do cibercrime e da recolha de prova em suporte eletrónico, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques 

contra sistemas de informação, e adaptando o direito interno à Convenção sobre Cibercrime do 

Conselho da Europa”. 

228. Decreto-Lei n.º 99/2010, de 02/09: Altera o Regulamento Emolumentar dos 

Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de 

Dezembro, e legislação conexa 

https://dre.pt/pdf1s/2010/09/17100/0390703915.pdf  

Resumo: 

“O presente decreto-lei altera o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, e legislação conexa, em 

matéria registral e emolumentar, atualizando-o em função da modernização em curso do sistema 

de registos português e ajustando-o aos custos decorrentes dos serviços efetivamente prestados. 

Com efeito, o aumento de produtividade dos serviços de registo e a conclusão do processo de 

transposição da informação existente em suporte papel para suporte informático, que colocam as 

conservatórias em condições particularmente favoráveis para executarem de forma célere todas 

as solicitações que lhes são dirigidas de atos, em particular dos titulados antes de 4 de Julho de 

2008 ainda por registar, determina a reformulação de alguns aspetos do regime de taxas em 

vigor. 

Desde logo, a segurança e fiabilidade da informação registral em geral e imobiliária em 

particular impõem ações concertadas entre os cidadãos e a administração, razão pela qual se 

considera ser este o momento adequado para incentivar os cidadãos à promoção de atos de 

registo de factos a ele sujeitos obrigatoriamente, com vista a eliminar a existência de prédios 

não descritos e contrariar os efeitos negativos que daí resultam para o exercício em curso de 

completa cadastração do território, no âmbito do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de 

Informação Cadastral, bem como para a definição da situação jurídica de cada prédio, em 

particular das correspondentes titularidades. 

Por outro lado, consolida-se no ordenamento jurídico português a regra da proporcionalidade 

enquanto princípio estruturante do Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=297&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2005&id=32005F0222
https://dre.pt/pdf1s/2009/09/17900/0631906325.pdf
https://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2005&id=32005F0222
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=300&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20014120
https://dre.pt/pdf1s/2010/09/17100/0390703915.pdf
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Mantém-se no essencial o quadro das isenções existentes, com vista a que os atos de registo não 

pesem para um salutar funcionamento da economia, bem como e muito especialmente quanto a 

atos respeitantes aos cidadãos e às empresas. 

Corrigem-se algumas injustiças, de que é exemplo a aquisição de nacionalidade nos casos em 

que, por erro imputável à administração, foi atribuído a cidadãos estrangeiros bilhete de 

identidade nacional, cujo procedimento passa a ser gratuito. 

Revoga-se também a gratuitidade nas operações de fusão ou cisão por importar efeitos a nível 

de registo predial, na transmissão universal de património imobiliário, por importarem atos que 

requerem um elevado volume de trabalho a nível registral, por vezes com afetação de vários 

funcionários por largas horas de trabalho, razão pela qual se considera que o utilizador, 

requerente ou beneficiário da prestação de serviço e que lhe deu causa deve suportar o custo do 

serviço. Esta revogação mantém-se, porém, compatível com o artigo 60.º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. O mesmo relativamente aos atos de registo de navios e de automóveis, 

decorrentes de operações de fusão ou cisão”. 

229. Portaria n.º 1141/2010 de 3 de Novembro: Aprova o Regulamento de 

Conservação Arquivística da Secretaria Geral do Ministério da Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2010/11/21300/0493904957.pdf 

Resumo: 

“O atual Regulamento Arquivístico da Secretaria Geral do Ministério da Justiça, aprovado pela 

Portaria n.º 1389/2006, de 12 de Dezembro, carece de reformulação em consequência das 

alterações introduzidas na sua estrutura orgânica através do Decreto Regulamentar n.º 50/2007, 

de 27 de Abril, e da Portaria n.º 514/2007, de 30 de Abril. 

Tal como os demais organismos da Administração Pública, a Secretaria Geral do Ministério da 

Justiça e as suas unidades orgânicas têm vindo, nos últimos anos, a registar um aumento da sua 

documentação de arquivo, pelo que urge ado tar critérios específicos de conservação 

permanente e de eliminação de documentos, contribuindo assim para uma mais eficaz 

racionalização dos procedimentos de gestão documental, a fim de se conseguir uma maior 

rentabilização de meios e de espaços e para evitar elevados custos de manutenção”. 

230. Portaria n.º 1197/2010, de 26/11: Aprova o Regulamento de Conservação 

Arquivística da Inspeção Geral dos Serviços de Justiça 

https://dre.pt/pdf1s/2010/11/23000/0535605363.pdf 

Resumo: 

“O crescente aumento da documentação arquivada na Inspeção Geral dos Serviços de Justiça 

justifica a adoção de critérios específicos de conservação permanente e de inutilização de 

documentos, em ordem à adequada gestão dos espaços de arquivo e à salvaguarda da 

documentação com interesse. 

A possibilidade de proceder à eliminação de conjuntos documentais sem interesse representa 

inúmeras vantagens, quer em termos de racionalização dos procedimentos de gestão documental 

e de gestão de espaços quer em termos de eficácia e de rentabilização de meios. 

Neste contexto, a presente portaria visa, assim, regulamentar a avaliação, seleção, determinação 

dos prazos de conservação administrativa e a eliminação dos documentos produzidos pela 

Inspeção Geral dos Serviços de Justiça, bem como os procedimentos administrativos que lhes 

estão associados”. 

 

 

https://dre.pt/pdf1s/2010/11/21300/0493904957.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=264&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2010/11/23000/0535605363.pdf
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231. Lei n.º 15/2012, de 03/04: Institui o Sistema de Informação dos Certificados de 

Óbito (SICO) 

https://dre.pt/pdf1s/2012/04/06700/0171601718.pdf 

Resumo: 

“Artigo 2.º Fim e objetivos 

1 - O SICO é um sistema de informação cuja finalidade é permitir uma articulação das entidades 

envolvidas no processo de certificação dos óbitos, com vista a promover uma adequada 

utilização dos recursos, a melhoria da qualidade e do rigor da informação e a rapidez de acesso 

aos dados em condições de segurança e no respeito pela privacidade dos cidadãos. 

2 - O SICO tem como objetivos: 

a) A desmaterialização dos certificados de óbito; 

b) O tratamento estatístico das causas de morte; 

c) A atualização da base de dados de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do 

correspondente número de identificação atribuído no âmbito do registo nacional de utentes 

(RNU); 

d) A emissão e a transmissão eletrónica dos certificados de óbito para efeitos de elaboração dos 

assentos de óbito”. 

232. Decreto-Lei n.º 178/2012, de 03/08: Institui o SIREVE - Sistema de Recuperação 

de Empresas por Via Extrajudicial 

Ministério da Economia e do Emprego 

https://dre.pt/pdf1s/2012/08/15000/0408204086.pdf 

Resumo: 

“No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, acordado com a 

União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, encontra-se 

previsto um conjunto de medidas que têm como objetivo a promoção dos mecanismos 

de recuperação extrajudicial de devedores, ou seja, de procedimentos alternativos ao processo 

de insolvência, que visam a recuperação da empresa pela via não judicial, promovendo a 

obtenção de uma solução consensual entre a empresa em dificuldades financeiras e os respetivos 

credores. 

Entre estas medidas, encontra-se a aprovação dos Princípios Orientadores da Recuperação 

Extrajudicial de Devedores, publicados em anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 

43/2011, de 25 de outubro, e que constituem um instrumento de adesão voluntária destinado a 

promover a eficácia dos procedimentos extrajudiciais de recuperação de devedores. 

Outra das medidas previstas consiste na revisão do procedimento de conciliação extrajudicial 

que funciona junto do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I. P. 

(IAPMEI, I. P.), através da introdução de alterações que contribuam para dotar este 

procedimento de mecanismos mais céleres, eficientes e eficazes, e que possibilitem um melhor 

funcionamento do procedimento, com vista a alcançar taxas de recuperação de empresas 

significativamente mais elevadas. 

A revisão levada a cabo pelo presente diploma, que cria o Sistema de Recuperação de Empresas 

por Via Extrajudicial (SIREVE), introduz vantagens significativas para o desenvolvimento do 

mecanismo já existente, reforçando o seu papel enquanto instrumento fundamental numa 

estratégia de recuperação e viabilização das empresas em situação económica difícil. Desde 

logo, o SIREVE constitui um processo de revitalização acompanhado pelo IAPMEI e não pelos 

tribunais. 

Com efeito, o SIREVE, que se enquadra no âmbito do Programa Revitalizar, aprovado pela 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=85&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2012, de 3 de fevereiro, permite que, ao invés de 

recorrerem aos processos judiciais previstos no âmbito do Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas (CIRE), as empresas que se encontrem numa situação financeira 

difícil ou numa situação de insolvência iminente ou atual e os respetivos credores, que 

representem no mínimo 50 % do total das suas dívidas, possam optar por celebrar um 

acordo extrajudicial visando a recuperação e viabilização da empresa, o devedor, e que lhe 

permita continuar a sua atividade económica. Durante todo o procedimento do SIREVE, a 

empresa e os credores beneficiam de um acompanhamento por parte do IAPMEI, I. P., 

organismo especialmente vocacionado para o apoio à revitalização empresarial. Tal 

acompanhamento manifesta-se, designadamente, na emissão de um juízo técnico acerca da 

viabilidade da empresa e sobre a proposta de acordo extrajudicial e no envolvimento durante as 

negociações e elaboração do referido acordo, do qual também é subscritor. Este acordo 

extrajudicial constitui indubitavelmente uma vantagem muito significativa no atual difícil 

contexto económico-financeiro em que o tecido empresarial português se desenvolve. 

Entre as principais alterações introduzidas pelo SIREVE, destaca-se a redução significativa - de 

nove para quatro meses - do prazo para a conclusão do processo negocial, a introdução de 

mecanismos de proteção da empresa e dos credores durante o processo negocial e a 

desmaterialização e simplificação do processo, com base na utilização de uma plataforma 

eletrónica. Por outro lado, garante-se a necessária articulação do SIREVE com os processos 

judiciais em curso, nos quais produz efeitos designadamente através da extinção, em regra, das 

ações executivas para pagamento de quantia certa e de quaisquer outras ações destinadas a 

exigir o cumprimento de obrigações pecuniárias, intentadas contra a empresa, sempre que seja 

celebrado acordo extrajudicial. O SIREVE constitui, desta forma, uma verdadeira alternativa à 

via judicial, sendo mais flexível e eficiente e permitindo reestruturações a todos os níveis mais 

vantajosas para todos os envolvidos”. 

233. Lei n.º 16/2012, de 20/04: Procede à sexta alteração ao Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, 

simplificando formalidades e procedimentos e instituindo o processo especial de 

revitalização 

https://dre.pt/pdf1s/2012/04/07900/0222302231.pdf  

 “Artigo 1.º 

[...] 

1 - O processo de insolvência é um processo de execução universal que tem como finalidade a 

satisfação dos credores pela forma prevista num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, 

na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal não se afigure 

possível, na liquidação do património do devedor insolvente e a repartição do produto obtido 

pelos credores. 

2 - Estando em situação económica difícil, ou em situação de insolvência meramente iminente, 

o devedor pode requerer ao tribunal a instauração de processo especial de revitalização, de 

acordo com o previsto nos artigos 17.º-A a 17.º-I”. 

234. Lei n.º 31/2012, de 14/08: Procede à revisão do regime jurídico do arrendamento 

urbano, alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 6/2006, de 

27 de fevereiro 

https://dre.pt/pdf1s/2012/08/15700/0441104452.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Objeto 

A presente lei aprova medidas destinadas a dinamizar o mercado de arrendamento urbano, 

nomeadamente: 
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a) Alterando o regime substantivo da locação, designadamente conferindo maior liberdade às 

partes na estipulação das regras relativas à duração dos contratos de arrendamento; 

b) Alterando o regime transitório dos contratos de arrendamento celebrados antes da entrada em 

vigor da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, reforçando a negociação entre as partes e facilitando 

a transição dos referidos contratos para o novo regime, num curto espaço de tempo; 

c) Criando um procedimento especial de despejo do local arrendado que permita a célere 

recolocação daquele no mercado de arrendamento”. 

235. Decreto-Lei n.º 209/2012, de 19/09: Altera o Regulamento Emolumentar dos 

Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de 

dezembro, bem como legislação conexa com emolumentos e taxas 

https://dre.pt/pdf1s/2012/09/18200/0526605278.pdf 

Resumo: 

“O XIX Governo Constitucional comprometeu-se, no seu Programa, a reapreciar 

o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-

A/2001, de 14 de dezembro. 

Por seu turno, uma das vertentes do atual programa de ajustamento acordado com a União 

Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional consiste na 

transformação estrutural da nossa economia com o objetivo de aumentar a sua competitividade e 

promover o crescimento económico. 

A necessidade de criar melhores condições para o empreendedorismo exige um esforço de 

modernização e de reorganização por parte dos serviços dos registos e do notariado. A 

reorganização desses serviços passa pela implementação de balcões únicos e pela 

disponibilização de novos produtos com recurso intensivo ao uso das novas tecnologias, tendo 

em vista facilitar a vida dos cidadãos e das empresas, proporcionando-lhes mais e melhor 

serviço público. 

As alterações que o presente diploma introduz no Regulamento Emolumentar dos Registos e 

do Notariado vão ao encontro do esforço de modernização e de reorganização dos serviços 

dos registos e do notariado compatível com a contenção financeira que a todos se impõe. 

Sobre o Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., recai a obrigação de suportar o crescente 

custo de manutenção da estrutura capaz de garantir a prestação dos respetivos serviços, 

nomeadamente dos sistemas informáticos. 

Por outro lado, o ajustamento ao valor dos emolumentos efetuado pelo presente diploma tem em 

consideração o princípio da proporcionalidade, enquanto princípio estruturante 

do Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, norteado pela busca permanente de 

maior justiça tributária. Este modelo assenta na complexidade do ato, na responsabilidade a ele 

subjacente e no tempo gasto na respetiva execução, tendo por finalidade a determinação do 

custo efetivo do serviço prestado. 

Nos últimos anos, a desmaterialização dos processos e o acesso a informações e documentos 

passou a ser efetuado, de forma crescente, através dos meios eletrónicos, o que permitiu uma 

redução significativa de custo e de tempo para os cidadãos e para as empresas. Contudo, o 

desenvolvimento e a manutenção dessas plataformas exigiram elevados investimentos do 

Estado, os quais terão de ser repercutidos nos serviços prestados, sob pena de ser o Orçamento 

do Estado, financiado com impostos, a suportar os défices dos atos solicitados individualmente. 

A aproximação entre o custo dos serviços e o valor dos atos é um objetivo de transparência e de 

justiça. 

A nova tabela emolumentar também atualiza valores que constam de tabelas em vigor desde há 

vários anos e que se mantiveram inalteradas sem a correção anual decorrente do aumento da 

taxa de inflação. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=16&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20014120
https://dre.pt/pdf1s/2012/09/18200/0526605278.pdf


Anexos 

293 

Para além de alterar o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, o presente 

diploma altera ainda legislação conexa com emolumentos e taxas. 

Com estes ajustamentos criam-se melhores condições concorrenciais entre os diversos 

operadores do sistema, em particular no que respeita à função de titulação documental. 

Aproveita-se para introduzir alterações ao Decreto Regulamentar n.º 3/2009, de 3 de fevereiro, 

no sentido de tributar o registo eletrónico das procurações, na medida em que os custos 

crescentes com a manutenção e gestão dos sistemas informáticos que lhes servem de suporte 

não justificam que o referido serviço continue a ser disponibilizado de forma totalmente 

gratuita. 

Algumas alterações efetuadas pelo presente diploma, nomeadamente no que se refere ao registo 

das procurações online e casa-pronta, importam uma modificação significativa no sistema 

informático”. 

236. Decreto-Lei n.º 1/2013 de 7 de Janeiro: Procede à instalação e à definição das 

regras do funcionamento do Balcão Nacional do Arrendamento e do procedimento 

especial de despejo 

https://dre.pt/pdf1s/2013/01/00400/0003800043.pdf 

Resumo: 

“A Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 59-A/2012, de 

12 de outubro, procedeu à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o 

Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro. 

Com efeito, a Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, aprovou medidas destinadas a dinamizar o 

mercado de arrendamento urbano, alterando, nomeadamente, o regime substantivo da locação e 

o regime transitório dos contratos de arrendamento celebrados antes da Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, e criando um procedimento especial de despejo do local arrendado que permita a 

célere recolocação daquele no mercado de arrendamento. 

Para tornar o arrendamento um contrato mais seguro e com mecanismos que permitam reagir 

com eficácia ao incumprimento, foi criado um procedimento especial que permite que a 

desocupação do imóvel seja realizada de forma célere e eficaz no caso de incumprimento do 

contrato por parte do arrendatário. 

Promove-se, por esta via, a confiança do senhorio no funcionamento ágil do mercado de 

arrendamento e o investimento neste sector da economia. 

O procedimento especial de despejo aplica-se à cessação do contrato por revogação, por 

caducidade pelo decurso do prazo, por oposição à renovação, por denúncia livre pelo senhorio, 

por denúncia para habitação do senhorio ou filhos ou para obras profundas, por denúncia pelo 

arrendatário, bem como à resolução do contrato de arrendamento por não pagamento de renda 

por mais de dois meses ou por oposição pelo arrendatário à realização de obras coercivas. 

O procedimento especial de despejo é o meio adequado para efetivar a cessação do 

arrendamento, independentemente do fim a que se destina, quando o arrendatário não desocupe 

o locado na data prevista na lei ou na data prevista por convenção entre as partes. 

Neste sentido, foi criado, junto da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), o Balcão 

Nacional do Arrendamento (BNA), enquanto secretaria judicial com competência exclusiva 

para a tramitação do procedimento especial de despejo em todo o território nacional. 

Cumpre agora preceder à instalação e à definição das regras do funcionamento do BNA e 

do procedimento especial de despejo”. 

https://dre.pt/pdf1s/2013/01/00400/0003800043.pdf


Anexos 

294 

237. Portaria n.º 9/2013 de 10 de Janeiro: Regulamenta vários aspetos do 

Procedimento Especial de Despejo 

https://dre.pt/pdf1s/2013/01/00700/0013700148.pdf 

Resumo: 

“A Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 59-A/2012, de 

12 de outubro, procedeu à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o 

Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro. 

Com efeito, a Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, aprovou medidas destinadas a dinamizar o 

mercado de arrendamento urbano, alterando, nomeadamente, o regime substantivo da locação e 

o regime transitório dos contratos de arrendamento celebrados antes da Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, e criando um procedimento especial de despejo do local arrendado que permita a 

célere recolocação daquele no mercado de arrendamento. 

O procedimento especial de despejo aplica-se à cessação do contrato por revogação, por 

caducidade pelo decurso do prazo, por oposição à renovação, por denúncia livre pelo senhorio, 

por denúncia para habitação do senhorio ou filhos ou para obras profundas, por denúncia pelo 

arrendatário, bem como à resolução do contrato de arrendamento por não pagamento de renda 

por dois meses ou mais, por oposição pelo arrendatário à realização de obras coercivas ou por 

mais de quatro casos de mora superior a 8 dias no pagamento da renda. 

O procedimento especial de despejo é o meio adequado para efetivar a cessação do 

arrendamento, independentemente do fim a que se destina, quando o arrendatário não desocupe 

o locado na data prevista na lei ou na data prevista por convenção entre as partes. 

Neste sentido, foi criado, junto da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), o Balcão 

Nacional do Arrendamento (BNA), enquanto secretaria judicial com competência exclusiva 

para a tramitação do procedimento especial de despejo em todo o território nacional. 

Por via do Decreto-Lei n.º 1/2013, de 7 de janeiro, procedeu-se à instalação e à definição das 

regras do funcionamento do BNA e do procedimento especial de despejo. 

Cumpre agora regulamentar as matérias relativas à forma e ao modelo de apresentação do 

requerimento de despejo, o momento em que se considera o requerimento apresentado, o regime 

da oposição e da prestação da respetiva caução e das demais peças processuais, o regime da lista 

de agentes de execução e notários participantes no procedimento especial de despejo, da 

designação, substituição e destituição do agente de execução ou notário e o regime de 

honorários e reembolso de despesas, as formas e o modo de pagamento da taxa de justiça, bem 

como o regime das notificações, comunicações e da tramitação eletrónica do procedimento. 

Procede-se ainda à regulamentação de alguns aspetos da ação de despejo que, nos termos 

previstos no n.º 5 do artigo 14.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, corre nos tribunais, 

nomeadamente do regime de designação e de intervenção de agente de execução, notário ou 

oficial de justiça”. 

238. Lei n. 23/2013 de 5 de Março: Aprova o regime jurídico do processo de 

inventário, altera o Código Civil, o Código do Registo Predial, o Código do Registo 

Civil e o Código de Processo Civil 

https://dre.pt/pdf1s/2013/03/04500/0122001235.pdf 

Resumo: 

Processo de inventário por separação ou divórcio; ou por falecimento. 

https://dre.pt/pdf1s/2013/01/00700/0013700148.pdf
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239. Lei n.º 34/2013, de 16/05: Estabelece o regime do exercício da atividade de 

segurança privada e procede à primeira alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de 

agosto (Lei de Organização da Investigação Criminal) 

https://dre.pt/pdf1s/2013/05/09400/0292102942.pdf 

Resumo: 

“Artigo 1.º Objeto e âmbito 

1 - A presente lei estabelece o regime do exercício da atividade de segurança privada e as 

medidas de segurança a adotar por entidades públicas ou privadas com vista a prevenir a prática 

de crimes. 

2 - A atividade de segurança privada só pode ser exercida nos termos da presente lei e de 

regulamentação complementar e tem uma função subsidiária e complementar da atividade das 

forças e serviços de segurança pública do Estado. 

3 - Para efeitos da presente lei, considera-se atividade de segurança privada: 

a) A prestação de serviços a terceiros por entidades privadas com vista à proteção de pessoas e 

bens, bem como à prevenção da prática de crimes; 

b) A organização, por quaisquer entidades e em proveito próprio, de serviços de autoproteção, 

com vista à proteção de pessoas e bens, bem como à prevenção da prática de crimes. 

4 - A atividade de formação profissional do pessoal de segurança privada é 

considerada atividade de segurança privada, sendo regulada nos termos da presente lei. 

5 - Ficam excluídas do âmbito de aplicação da presente lei as atividades de porteiro de hotelaria 

e de porteiro de prédio urbano destinado a habitação ou a escritórios, cuja atividade seja 

regulada pelas câmaras municipais. 

6 - As entidades que prestem serviços de portaria ou as profissões de porteiro cujo âmbito de 

serviços corresponda, ainda que parcialmente, aos serviços de segurança privada ou às funções 

da profissão de segurança privado estão sujeitas ao regime previsto na presente lei. 

7 - O Banco de Portugal não está sujeito às medidas previstas na presente lei que se mostrem 

incompatíveis com as normas e recomendações adotadas no âmbito do Sistema Europeu de 

Bancos Centrais”. 

240. Portaria n.º 278/2013 de 26 de Agosto: Regulamenta o processamento dos atos e 

os termos do processo de inventário no âmbito do Regime Jurídico do Processo de 

Inventário aprovado pela Lei n.º 23/2013, de 5 de março 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16300/0514705154.pdf 

Resumo: 

“O Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica, celebrado 

entre a República Portuguesa e o Banco Central Europeu, a União Europeia e o Fundo 

Monetário Internacional, no quadro do programa de auxílio financeiro a Portugal, prevê o 

reforço da utilização dos processos extrajudiciais existentes para ações de partilha de imóveis 

herdados. 

A Lei n.º 23/2013, de 5 de março, aprovou o Regime Jurídico do Processo de Inventário, 

criando um sistema mitigado, em que a competência para o processamento dos atos e termos 

do processo de inventário é atribuída aos cartórios notariais, sem prejuízo de as questões que, 

atenta a sua natureza ou a complexidade da matéria de facto e de direito, não devam ser 

decididas no processo de inventário serem decididas pelo juiz do tribunal da comarca do 

cartório notarial onde o processo foi apresentado. 

O presente regime encontra-se de acordo com o programa do XIX Governo Constitucional, mais 

concretamente com a intenção de definir o núcleo essencial de competências pertencente a cada 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=79&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
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atividade profissional. 

O Regime Jurídico do Processo de Inventário aprovado pela referida lei atribui a competência 

para o processamento dos atos e termos do processo de inventário aos cartórios notariais 

sediados no município do lugar da abertura da sucessão, determinando que uma parte 

importante do regime seja regulamentada por portaria do membro do Governo responsável pela 

área da justiça, nomeadamente a apresentação por meios eletrónicos do requerimento 

do inventário, da eventual oposição e de todos os atos subsequentes, bem como o regime de 

custas processuais e de honorários notariais. 

Importa, assim, adequar a regulamentação do Regime Jurídico do Processo de Inventário às 

exigências técnicas e à realidade dos serviços garantindo uma maior eficácia do serviço a prestar 

ao cidadão, em especial no que concerne à obtenção oficiosa da informação relevante para a 

instrução do processo, evitando deslocações inúteis e promovendo uma maior celeridade 

processual”. 

241. Portaria n.º 280/2013, de 26/08: Regula vários aspetos da tramitação eletrónica 

dos processos judiciais 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16300/0515905165.pdf  

Resumo: 

“A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de 

junho, implica necessariamente a revisão de um conjunto de matérias que procedem à sua 

regulamentação. 

É o caso da tramitação eletrónica de processos, até aqui regulamentada pela Portaria n.º 

114/2008, de 6 de fevereiro. 

As alterações ora introduzidas a esse regime não são muito significativas, até porque a 

utilização de sistemas informáticos para a tramitação eletrónica de processos tem-se revelado, 

em Portugal, uma experiência bem sucedida, com larga aceitação entre os profissionais forenses 

que diariamente utilizam o sistema informático de suporte à atividade dos tribunais. 

No entanto, as inúmeras alterações sofridas pela Portaria n.º 114/2008, de 6 de fevereiro, que 

incluíram inclusivamente alterações de sistematização, não facilitam a sua leitura e 

interpretação. Motivo pelo qual se aproveita a oportunidade para proceder à sua revogação, 

sendo substituída por uma nova portaria que, para além de proceder às alterações ao regime 

decorrentes do novo Código de Processo Civil, não sofre das vicissitudes sistemáticas que a 

Portaria n.º 114/2008 atualmente revela. 

Quanto às alterações agora introduzidas ao regime da tramitação eletrónica 

de processos judiciais, e para além de alteração das remissões efetuadas para o Código de 

Processo Civil em função da alteração da numeração dos artigos deste, importa desde logo 

referir a introdução de uma norma que identifica claramente qual o sistema informático onde se 

realiza a tramitação eletrónica dos processos. Não se tratando de uma inovação relativamente ao 

que sucede na prática, passa a estar expressamente previsto na regulamentação 

da tramitação eletrónica de processos. 

Em segundo lugar, importa referir uma alteração ao regime da apresentação de peças 

processuais, nomeadamente quando a dimensão do conjunto formado pela peça e os 

documentos que a acompanham excede o limite de 3 Mb. Nestas situações, e caso o limite seja 

excedido não pela dimensão da peça mas dos documentos que a acompanham, a peça deve ser 

apresentada por via eletrónica, tal como já hoje sucede, mas devendo os documentos ser 

igualmente enviados por via eletrónica, em requerimentos sucessivos. Estes requerimentos, que 

não podem exceder o referido limite de 3 Mb, devem ser apresentados no mesmo dia da peça 

processual a que respeitam, ou, caso esta seja uma petição inicial ou outra peça que deva ser 

distribuída, até ao final do dia seguinte ao da distribuição. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=13&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16300/0515905165.pdf
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Outra inovação, decorrente diretamente do novo regime de citação edital previsto no Código de 

Processo Civil, prende-se com a definição do sítio da Internet onde é publicado o anúncio 

relativo à citação edital, adotando-se a solução até agora em vigor para as citações editais no 

regime processual civil experimental, prevista na Portaria n.º 1097/2006, de 13 de outubro. 

Por fim, procede-se à regulamentação do regime de comunicações eletrónicas entre os tribunais 

e os agentes de execução, matéria até 1 de setembro de 2013 regulada pelo Decreto-Lei n.º 

202/2003, de 10 de setembro, mas que, à luz da lógica subjacente ao novo Código de Processo 

Civil, deve naturalmente ser tratada no diploma que regula a tramitação eletrónica de processos. 

Também aqui as alterações introduzidas visam sobretudo refletir os inúmeros desenvolvimentos 

que esta matéria sofreu nos últimos anos, não representando por isso uma solução inovadora 

face à prática nos tribunais. 

Uma última nota para referir que esta portaria regulamenta igualmente o disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º da Lei n.º 29/2013, de 19 de abril, devendo a apresentação de um acordo de 

homologação obtido em mediação ser efetuada, quando realizada por via eletrónica, nos 

mesmos termos que qualquer outra peça processual”. 

242. Lei n.º 62/2013 de 26 de Agosto: Lei da Organização do Sistema Judiciário 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16300/0511405145.pdf  

Resumo: 

“Artigo 2.º Tribunais e função jurisdicional 

1 - Os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome 

do povo. 

2 - A função jurisdicional é exercida pelos tribunais. 

3 - Na administração da justiça, incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e 

interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os 

conflitos de interesses públicos e privados. 

Artigo 3.º Ministério Público 

1 - O Ministério Público representa o Estado, defende os interesses que a lei determinar, 

participa na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exerce a ação 

penal orientada pelo princípio da legalidade e defende a legalidade democrática, nos termos da 

Constituição, do respetivo estatuto e da lei. 

2 - O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia em relação aos demais órgãos 

do poder central, regional e local, nos termos da lei. 

3 - A autonomia do Ministério Público caracteriza-se pela sua vinculação a critérios de 

legalidade e objetividade e pela exclusiva sujeição dos magistrados do Ministério Público às 

diretivas, ordens e instruções previstas na lei”. 

“Artigo 12.º Advogados 

1 - O patrocínio forense por advogado constitui um elemento essencial na administração da 

justiça e é admissível em qualquer processo, não podendo ser impedido perante qualquer 

jurisdição, autoridade ou entidade pública ou privada. 

2 - Para defesa de direitos, interesses ou garantias individuais que lhes sejam confiados, os 

advogados podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes, cabendo-lhes, 

sem prejuízo do disposto nas leis do processo, praticar os atos próprios previstos na lei, 

nomeadamente exercer o mandato forense e a consulta jurídica. 

3 - No exercício da sua atividade, os advogados devem agir com total independência e 

autonomia técnica e de forma isenta e responsável, encontrando-se apenas vinculados a critérios 

de legalidade e às regras deontológicas próprias da profissão”. 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16300/0511405145.pdf
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“Artigo 33.º Tribunais judiciais de primeira instância 

1 - Os tribunais judiciais de primeira instância incluem os tribunais de competência territorial 

alargada e os tribunais de comarca. 

2 - O território nacional divide-se em 23 comarcas, nos termos do anexo ii à presente lei, da qual 

faz parte integrante. 

3 - Em cada uma das circunscrições referidas no número anterior existe um tribunal judicial de 

primeira instância, designado pelo nome da comarca onde se encontra instalado. 

4 - A sede e a área de competência territorial são definidas no decreto-lei que estabelece o 

regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais”. 

243. Portaria n.º 282/2013, de 2013-08-29: Regulamenta vários aspetos das ações 

executivas cíveis 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16600/0520905240.pdf 

Resumo: 

“A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de 

junho, dita a revisão e a simplificação de algumas matérias no âmbito da ação executiva, em 

linha com as alterações introduzidas neste domínio com vista à agilização da tramitação da ação 

executiva. 

Dada a multiplicidade de diplomas regulamentares que regem aspetos da ação executiva, que 

proliferam na nossa ordem jurídica, opta-se por condensar na presente portaria as disposições 

constantes de grande parte desses diplomas, regulamentando numa só portaria os aspetos 

essenciais do processo executivo. Procura-se, desta forma, simplificar o quadro normativo 

atualmente existente, em linha com a simplificação e agilização que se pretende operar em 

matéria de ação executiva por via da aplicação do novo Código de Processo Civil, de forma a 

garantir aos destinatários das normas não apenas o seu conhecimento mas também a sua simples 

e rápida aplicação. 

O facto de algumas das portarias não serem da exclusiva competência do membro do Governo 

responsável pela área da justiça, reclamando, pela natureza das matérias envolvidas, aprovação 

conjunta com outros membros do Governo responsáveis determina, todavia, que nem todos os 

aspetos regulamentares da ação executiva constem desta portaria. Também as questões 

transversais a todo o processo civil, que não se limitam à vertente executiva, constam de outros 

diplomas avulsos. 

Nunca é demais frisar que um sistema de execuções eficaz é um fator essencial para o bom 

funcionamento da economia e do sistema de justiça, o que é reconhecido não só interna como 

externamente. Com efeito, a capacidade atrativa de um país para o investimento interno e 

externo na economia mede-se, também, pela celeridade e eficácia em garantir, caso necessário 

por via coerciva, o cumprimento das obrigações devidas. Neste contexto, a cobrança de dívidas 

assume especial relevo, sendo essencial garantir-se a existência de um regime apto a dar um 

resposta célere e eficaz a quem dela necessita, seja por motivos de natureza empresarial ou não. 

Execuções eficientes contribuem, sem margem para dúvida, para a melhoria do ambiente 

económico e para a confiança dos agentes no sistema de justiça. 

A presente portaria, regulamentando vários aspetos da ação executiva, define o modelo e os 

termos de apresentação do requerimento executivo, o qual pode ser enviado e recebido por 

transmissão eletrónica de dados, através da Internet, sendo obrigatório o envio por essa forma 

quando a parte esteja representada por mandatário. 

Nos casos de execução de sentença condenatória, definem-se os termos como a execução corre 

nos próprios autos, designadamente, a forma como se desencadeia o início das diligências de 

execução. 

Na esteira do caminho que vem sendo trilhado nos últimos anos em matéria de tramitação da 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=14&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16600/0520905240.pdf
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ação executiva, mantém-se a obrigatoriedade de utilização do sistema informático de suporte à 

atividade dos agentes de execução pelos agentes de execução, garantindo-se a máxima 

transparência na tramitação processual, por força da comunicação automática entre este sistema 

informático e o sistema informático de suporte à atividade dos tribunais. Aproveita-se esta 

ocasião para dedicar uma secção específica da presente portaria à tramitação e registo eletrónico 

da prática de atos pelo agente de execução. 

Quanto à movimentação das contas-clientes mantém-se o regime instituído pela Portaria n.º 

308/2011, de 21 de dezembro, no sentido de se tornarem os movimentos de verbas de e para o 

agente de execução mais ágeis e totalmente transparentes. 

Com idêntico propósito de tornar as execuções mais simples, regulamenta-se um conjunto de 

diligências de execução, tais como citações, notificações, publicações e penhoras a promover 

pelo agente de execução. Mantém-se para este efeito, naturalmente, a utilização de meios 

eletrónicos, sendo de salientar a inovação que surge agora em matéria de penhora eletrónica de 

depósitos bancários, após a obtenção, por via também ela eletrónica, da informação 

disponibilizada pelo Banco de Portugal relativa às instituições legalmente autorizadas a receber 

depósitos em que o executado detenha contas bancárias. 

Estão, finalmente, reunidas as condições para efetivar a penhora de depósitos bancários, de uma 

forma célere e eficaz, definindo-se na presente portaria quer a forma como o Banco de Portugal 

disponibiliza, por meios eletrónicos, ao agente de execução, a informação relativa às instituições 

legalmente autorizadas a receber depósitos em que o executado detenha conta aberta quer o 

procedimento eletrónico de penhora dos depósitos bancários de que o executado seja titular. 

Sublinhe-se a opção do legislador de dispensar a necessidade de despacho judicial prévio para 

efeitos de penhora de depósitos bancários, agora prevista no artigo 780.º do novo Código de 

Processo Civil. Em consonância com esta alteração legislativa, a presente portaria simplifica a 

comunicação de informação das instituições bancárias aos agentes de execução e a penhora de 

depósitos bancários, desjudicializando o processo e tornando-o mais ligeiro e eficaz. 

A presente portaria regula ainda o regime dos depósitos públicos e equiparados e da venda de 

bens penhorados nestes depósitos. Passa agora a estar igualmente regulamentada a venda de 

bens penhorados em leilão eletrónico. As vantagens do leilão eletrónico são claras, permitindo 

obter a máxima transparência do ato de venda e criar as condições para a valorização máxima 

dos bens, ao mesmo tempo que se obtém maior celeridade na tramitação. São, por esta via, 

beneficiados todos agentes processuais e a generalidade dos potenciais interessados na aquisição 

dos bens, à semelhança do que tem sucedido nas execuções fiscais. 

Aspetos como os meios de identificação do agente execução no desempenho das suas funções, a 

criação e publicitação eletrónica da lista atualizada dos agentes de execução, a designação a 

forma de substituição do agente de execução, quer quando tal decorra da vontade do exequente, 

devidamente fundamentada, ou da sua destituição pelo órgão disciplinar, são também 

regulamentados pela presente portaria. 

Regulamenta-se igualmente o dever de informação e comunicação do agente de execução 

perante as partes, garante da transparência na condução de cada processo. 

No que respeita à remuneração do agente de execução pelo exercício das suas funções, plasma-

se na presente portaria o regime aprovado pela Portaria n.º 225/2013, de 10 de julho, o qual 

opera um conjunto de alterações numa matéria especialmente sensível, não só para os próprios 

profissionais que desempenham as funções de agente de execução, como também para as partes 

que terão de suportar tais custos. Pretende-se que o regime seja tão simples e claro quanto 

possível. Só assim poderão quaisquer interessados avaliar, com precisão, todos os custos de um 

processo e decidir quanto à viabilidade e interesse na instauração do mesmo, sobretudo, quando 

esteja em causa o cumprimento coercivo de uma obrigação não satisfeita voluntária e 

pontualmente, na maioria dos casos, a cobrança coerciva de uma dívida. Previsibilidade e 

segurança num domínio como o dos custos associados à cobrança coerciva de dívidas são, 

reconhecidamente, fatores determinantes para o investimento externo na economia nacional e 
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para a confiança dos cidadãos e das empresas. 

Clarificam-se os momentos e a forma como os honorários e despesas devem ser adiantados ou 

pagos pelos respetivos responsáveis, no intuito de evitar conflitos entre o agente de execução e 

as partes, tantas vezes surgidos nesta matéria. Nos termos deste novo regime, deixam de existir 

montantes máximos até aos quais o agente de execução pode acordar livremente com as partes 

os valores a cobrar. Passam, ao invés, a existir tarifas fixas quer para efeitos de adiantamento de 

honorários e despesas, quer para honorários devidos pela tramitação dos processos, quer ainda 

pela prática de atos concretos que lhes caiba praticar. 

Precisa-se melhor a estrutura de fases do processo executivo, para efeitos de adiantamento de 

honorários e despesas, reduzindo-se o valor da fase 1. 

Ao adotar um regime de tarifas fixas, procura-se estimular a sã concorrência entre agentes de 

execução, baseada na qualidade do serviço prestado e não em diferentes valores a acordar, caso 

a caso, entre agente de execução e exequente, autor ou requerente. 

Por outro lado, com vista a promover uma maior eficiência e celeridade na recuperação das 

quantias devidas ao exequente, reforçam-se os valores pagos aos agentes de execução, a título 

de remuneração adicional, num sistema misto como o nosso, que combina uma parte fixa com 

uma parte variável. Uma vez que parte das execuções é de valor reduzido, prevê-se a atribuição 

de um valor mínimo ao agente de execução quando seja recuperada a totalidade da dívida, 

precisamente para incentivar a sua rápida recuperação. 

Procura-se igualmente estimular o pagamento integral voluntário da quantia em dívida bem 

como a celebração de acordos de pagamento entre as partes, que pretendam pôr termo ao 

processo. Para tanto, prevê-se o pagamento de uma remuneração adicional ao agente de 

execução quando a recuperação da quantia tenha tido lugar na sequência de diligências por si 

promovidas, ou a dispensa do pagamento de qualquer remuneração adicional ao agente de 

execução quando, logo no início do processo, a dívida seja satisfeita de modo voluntário, sem a 

intermediação do agente de execução. Este regime visa, em última linha, tornar mais simples e 

mais célere a fiscalização da atividade dos agentes de execução, no que respeita a esta matéria 

em particular, e promover uma mais rápida ação em caso de atuações desconformes. 

Outra matéria regulamentada na presente portaria é o acesso dos agentes de execução e dos 

mandatários ao registo informático de execuções, instrumento essencial para identificação de 

execuções instauradas contra o executado e respetivo desfecho, o que pode conduzir a uma 

decisão mais consciente da parte do exequente em avançar com uma nova ação executiva, e que 

se revela também determinante para a própria condução, pelo agente de execução, dos processos 

executivos já instaurados. Daí a importância em manter este registo permanentemente 

atualizado, tarefa a cargo do agente de execução. 

Por fim, tendo em conta que existem situações em que a realização de diligências de execução 

compete a oficiais de justiça, passa a definir-se, nesta portaria, quem, de entre estes, é 

responsável pela tramitação das mesmas, o regime de delegação de competências, bem como o 

regime de impedimentos, suspeições e substituição a que o mesmo está sujeito, bem como as 

disposições regulamentares que se lhes aplicam”. 

244. Decreto-Lei n.º 125/2013, de 30/08: Altera o Código do Registo Predial, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de julho, o Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de 

julho e o Código do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de 

agosto 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16700/0527905318.pdf 

Resumo: 

“O presente decreto-lei altera o Código do Registo Predial (CRP), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 224/84, de 6 de julho, o Código do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 

de agosto, e legislação conexa. 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=19&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19841949
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20072405
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19952763
https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16700/0527905318.pdf
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A referida alteração deve-se, em primeiro lugar, à necessidade de adequar o CRP às alterações 

introduzidas na ação executiva pelo novo Código de Processo Civil, passando a acolher, a par 

da conversão do arresto em penhora, a nova figura da conversão da penhora em hipoteca, com 

definição da técnica adequada ao ingresso deste novo facto no registo, os documentos que o 

devem basear e o modo como se processa a comunicação do agente de execução à 

conservatória, contudo, era também incontornável a necessidade de rever diversos aspetos do 

regime de registo predial. 

Com efeito, em 2008, o registo predial foi objeto de uma profunda revisão, essencialmente 

destinada à eliminação de formalidades, à simplificação de procedimentos e à disponibilização 

de novos serviços através da Internet. Reponderado o seu conteúdo normativo à luz dos 

princípios e do escopo do registo predial, e testadas na prática as medidas então implementadas, 

impõe-se agora a eliminação dos constrangimentos detetados e a densificação de certas normas, 

para que os objetivos de simplificação que presidiram à reforma possam ser efetivamente 

alcançados”. 

245. Lei n.º 70/2013, de 30/08: Estabelece os regimes jurídicos do fundo de 

compensação do trabalho, do mecanismo equivalente e do fundo de garantia de 

compensação do trabalho 

https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16700/0525405264.pdf 

Resumo: 

“Artigo 2.º Âmbito de aplicação 

1 - A presente lei é aplicável às relações de trabalho reguladas pelo Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e alterado pelas Leis n.º 105/2009, de 14 de 

setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, e 47/2012, de 29 de agosto. 

2 - A presente lei aplica-se apenas aos contratos de trabalho celebrados após a sua entrada em 

vigor, tendo sempre por referência a antiguidade, contada a partir do momento da execução 

daqueles contratos. 

3 - As relações de trabalho emergentes de contratos de trabalho de muito curta duração, 

regulados no artigo 142.º do Código do Trabalho, estão excluídas do âmbito de aplicação da 

presente lei. 

4 - A referência, na presente lei, à compensação calculada nos termos do artigo 366.º do Código 

do Trabalho inclui todos os casos em que esta disposição resulte aplicável, diretamente ou por 

remissão legal, em caso de cessação do contrato de trabalho. 

5 - Ficam excluídas do âmbito de aplicação da presente lei as relações de trabalho com os 

serviços a que se referem os n.º1 a 4 do artigo 3.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que 

estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que 

exercem funções públicas, alterada pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 

28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de 

dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei 

n.º 47/2013, de 5 de abril, incluindo os institutos públicos de regime especial. 

6 - As empresas de trabalho temporário ficam sujeitas ao regime previsto na presente lei, 

qualquer que seja a duração do contrato celebrado com trabalhador temporário. 

CAPÍTULO II Disposições gerais 

Artigo 3.º Natureza e finalidades 

1 - O FCT e o FGCT são fundos destinados a assegurar o direito dos trabalhadores ao 

recebimento efetivo de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato 

de trabalho, calculada nos termos do artigo 366.º do Código do Trabalho. 

2 - O FCT e o FGCT são fundos autónomos, têm personalidade jurídica e não integram o 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=76&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/pdf1s/2013/08/16700/0525405264.pdf
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perímetro de consolidação da segurança social nem o orçamento da segurança social. 

3 - O FCT e o FGCT são fundos de adesão individual e obrigatória, pelo empregador, podendo 

este, no entanto, aderir a ME, em alternativa à adesão ao FCT, nos termos do estabelecido no n.º 

6 e no artigo 36.º 

4 - O FCT é um fundo de capitalização individual, que visa garantir o pagamento até metade do 

valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, calculada nos termos do 

artigo 366.º do Código do Trabalho, e que responde até ao limite dos montantes entregues pelo 

empregador e eventual valorização positiva. 

5 - O FGCT é um fundo de natureza mutualista, que visa garantir o valor necessário à cobertura 

de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho calculada nos 

termos do artigo 366.º do Código do Trabalho, subtraído do montante já pago pelo empregador 

ao trabalhador. 

6 - O FGCT não responde por qualquer valor sempre que o empregador já tenha pago ao 

trabalhador valor igual ou superior a metade da compensação devida por cessação do contrato 

de trabalho calculada nos termos do artigo 366.º do Código do Trabalho. 

7 - O ME é um meio alternativo ao FCT, pelo qual o empregador fica vinculado a conceder ao 

trabalhador garantia igual à que resultaria da vinculação do empregador ao FCT, nos termos 

definidos no n.º 4”. 

246. Portaria n.º 368/2013 de 24 de Dezembro: PCM e MJ - Aprova o Regulamento de 

Conservação Arquivística dos Tribunais Judiciais e dos Tribunais Administrativos 

e Fiscais e revoga a Portaria n.º 1003/99, de 10 de novembro 

https://dre.pt/pdf1s/2013/12/24900/0694406956.pdf 

Resumo: 

“As portarias de gestão de documentos, na medida em que consagram disposições relativas aos 

prazos de conservação administrativa dos documentos e ao seu destino final - eliminação 

versus conservação permanente - são, a par de outros fatores, instrumentos essenciais para o 

controlo do crescimento documental e, simultaneamente, para a salvaguarda de fontes de 

informação relevantes, ponderados os pontos de vista da entidade produtora dos documentos, do 

cidadão, do Estado e da investigação científica. 

O presente diploma vem, face à Portaria n.º 1003/99, de 10 de novembro, atualizar as tabelas de 

seleção dos tribunais criminais, dos tribunais de execução das penas, dos tribunais cíveis, dos 

tribunais de família e menores e dos tribunais do trabalho - introduzindo novas séries 

documentais e consignando, em muitos casos, diferentes prazos de conservação administrativa e 

destinos finais - e contemplar a documentação produzida e arquivada nos tribunais 

administrativos e fiscais e nos tribunais superiores. 

Foram ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público e a Direção-Geral do 

Livro, Arquivos e Bibliotecas”. 

(…) 

“Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento é aplicável à documentação produzida e recebida no âmbito das suas 

atribuições e competências pelos tribunais judiciais e pelos tribunais administrativos e fiscais. 

Artigo 2.º Avaliação 

1 - Avaliação é a operação que consiste na atribuição aos documentos de prazos 

de conservação para fins administrativos e na determinação do seu destino final - 

a conservação permanente ou a eliminação - com base no valor da informação veiculada por 

estes. 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19993938
https://dre.pt/pdf1s/2013/12/24900/0694406956.pdf
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2 - Os prazos de conservação são os que constam das tabelas de seleção do anexo I ao 

presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

3 - Os referidos prazos de conservação são contados: 

a) No caso da documentação das secretarias constante da tabela I, a partir da data em que for 

mandada arquivar; 

b) No caso dos processos constantes das tabelas II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, a partir da 

data em que forem considerados findos para efeitos de arquivo; 

c) No caso dos processos constantes da tabela IV, a partir da data do cancelamento definitivo do 

registo criminal, nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 57/98, de 18 de agosto, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 114/2009, de 22 de setembro. 

4 - Para a contagem dos prazos de conservação nos termos da alínea a) do número anterior, 

consideram-se findos para efeitos de arquivo: 

a) Os processos cíveis, decorridos 3 meses após o trânsito em julgado da decisão final; 

b) Os processos penais, decorridos 3 meses após o trânsito em julgado da decisão absolutória ou 

de outra decisão final não condenatória, da extinção da pena ou da medida de segurança; 

c) Os processos em que se verifique a interrupção da instância; 

d) Os processos de inquérito, decorridos 3 meses após despacho de arquivamento; 

e) Os demais processos a cargo do Ministério Público, logo que preenchido o seu fim. 

Artigo 3.º Seleção 

1 - Seleção é a operação que decorre da avaliação e que consiste em separar os documentos ou 

os processos a conservar permanentemente dos que deverão ser eliminados, de acordo com as 

orientações estabelecidas nas tabelas de seleção. 

2 - A seleção é da responsabilidade dos secretários de justiça ou do administrador judiciário”. 

247. Declaração de Retificação n.º 7/2014 de 7 de Fevereiro: Retifica a Portaria n.º 

368/2013, de 24 de dezembro, da Presidência do Conselho de Ministros e do 

Ministério da Justiça, que aprova o Regulamento de Conservação Arquivística dos 

Tribunais Judiciais e dos Tribunais Administrativos e Fiscais e revoga a Portaria 

n.º 1003/99, de 10 de novembro, publicada no Diário da República n.º 249, 1.ª série, 

de 24 de dezembro de 2013 

https://dre.pt/pdf1s/2014/02/02700/0126701267.pdf 

Resumo: 

Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

4/2012 de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 41/2013 de 21 de março, declara-se que a 

Portaria n.º 368/2013, de 24 de dezembro, publicada no Diário da República n.º 249, 1.ª série, 

de 24 de dezembro de 2013, saiu com inexatidões que, mediante declaração da entidade 

emitente, assim se retificam: (…) 

248. Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27/03: Regulamenta a Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto 

(Lei da Organização do Sistema Judiciário), e estabelece o regime aplicável à 

organização e funcionamento dos tribunais judiciais 

https://dre.pt/pdf1s/2014/03/06100/0218502236.pdf 

Resumo: 

“Com a publicação da Lei n.º 62/2013, de 26 agosto, que aprova a Lei da Organização do 

Sistema Judiciário (LOSJ), fixaram-se as disposições enquadradoras da reforma 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20132218
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20132218
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19993938
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19993938
https://dre.pt/pdf1s/2014/02/02700/0126701267.pdf
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=90&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20131535
https://dre.pt/pdf1s/2014/03/06100/0218502236.pdf
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do sistema Judiciário. 

A reorganização aprovada pela referida Lei dá corpo aos objetivos estratégicos fixados, nesta 

matéria, assente em três pilares fundamentais: (i) o alargamento da base territorial das 

circunscrições judiciais, que passa a coincidir, em regra, com as centralidades sociais, (ii) a 

instalação de jurisdições especializadas a nível nacional e (iii) a implementação de um novo 

modelo de gestão das comarcas. 

Sem perder de vista a premissa essencial da reorganização judiciária, centrada no cidadão e nas 

empresas, a presente reforma visa melhorar o funcionamento do sistema judicial e alcançar uma 

prestação de justiça de qualidade, apostando-se, para isso, fortemente na especialização, 

dotando todo o território nacional de jurisdições especializadas, pretendendo-se, assim, 

proporcionar uma resposta judicial ainda mais flexível e mais próxima das populações. 

A oferta de especialização para cada comarca em matéria de família e menores foi adequada não 

só ao volume processual expetável para os municípios integrados na comarca mas, sobretudo, à 

respetiva dimensão geográfica, às frequentes deslocações e, também, à inadequada oferta de 

transportes públicos. Tal determinou uma apropriada delimitação da competência territorial, 

cingindo-a, em certos casos, apenas a alguns dos municípios da comarca. 

Esta reorganização introduz, ademais, uma clara agilização na distribuição e tramitação 

processual, uma simplificação na afetação e mobilidade dos recursos humanos e uma autonomia 

das estruturas de gestão dos tribunais, que permite, entre outras, a adoção de práticas 

gestionárias por objetivos. 

As vantagens decorrentes do alargamento da jurisdição especializada, provenientes da maior 

concentração e especialização da oferta judiciária têm, a par da racionalização e o 

aproveitamento de recursos humanos, impacto no combate à morosidade processual e na 

extinção de processos pendentes, convivendo, estas e aquelas, com a programada 

descentralização dos serviços judiciários visando assegurar as legítimas expectativas dos 

cidadãos e das empresas. 

Importa, agora, através do presente decreto-lei, proceder à regulamentação da LOSJ, na parte 

respeitante à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, para que se conclua o 

complexo normativo necessário a uma eficaz concretização da reforma. 

A LOSJ fixou a nova matriz territorial das circunscrições judiciais que permite agregar as atuais 

comarcas em áreas territoriais de âmbito mais alargado, fazendo coincidir, em regra, as 

centralidades sociais com as novas comarcas, por se considerar que as suas capitais constituem 

centralidades objeto de uma identificação clara e imediata por parte das populações e também 

por estas serem providas de acessibilidades rodoviárias/ferroviárias fáceis, garantidas, bem 

como, uma oferta adequada de transportes. 

Em cada comarca passa a existir apenas um tribunal judicial de primeira instância, com 

competência territorial correspondente à circunscrição territorial onde se inclui, com exceção de 

Lisboa e do Porto, onde se adotou uma matriz ajustada às respetivas especificidades, em função 

da qual são divididas, respetivamente, em três e duas comarcas, e de uma matriz própria para as 

duas Regiões Autónomas, resultante da consagração e reconhecimento das suas especificidades 

autonómicas. 

No que concerne aos concelhos de Lisboa e da margem sul do rio Tejo (Almada, Seixal, 

Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete), sendo reconhecida a existência de formas de integração 

económicas, dinâmicas sociais, o sentido de mobilidade da população ativa, mecanismos de 

interdependência e escala demográfica próprias de uma dimensão metropolitana, impõe-se a 

criação de um modelo conforme com esta unidade territorial, o que motiva o alargamento da 

área de competência territorial da comarca de Lisboa, aumentando a especialização dos 

tribunais, aproximando, também assim, a justiça das pessoas e das empresas. 

Quanto à circunscrição territorial dos tribunais da Relação, abandona-se a referência aos 

distritos judiciais e determina-se que a competência territorial daqueles tribunais tome por 
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referência agrupamentos de comarcas. 

Para efeitos de organização judiciária, o território nacional divide-se nas seguintes 23 comarcas: 

Açores, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, 

Lisboa, Lisboa Norte, Lisboa Oeste, Madeira, Portalegre, Porto, Porto Este, Santarém, Setúbal, 

Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, definindo-se no presente decreto-lei as respetivas sedes, 

área de competência territorial e composição. 

A estrutura do tribunal judicial de comarca organiza-se em torno de instâncias centrais, 

preferencialmente localizadas nas capitais de circunscrições socialmente adquiridas, e de 

instâncias locais. 

As instâncias centrais têm, na sua maioria, competência para toda a área geográfica 

correspondente à comarca e desdobram-se em secções cíveis, que tramitam e julgam, em regra, 

as questões cíveis de valor superior a (euro) 50 000,00, em secções criminais, destinadas à 

preparação e julgamento das causas crime da competência do tribunal coletivo ou de júri, e em 

secções de competência especializada, designadamente, secções de comércio, execução, família 

e menores, instrução criminal, e do trabalho, que preparam e julgam as matérias cuja 

competência lhes seja atribuída por lei. 

As instâncias locais, que tramitam e julgam as causas não atribuídas à instância central, 

integram secções de competência genérica e podem desdobrar-se em secções cíveis, secções 

criminais, secções de pequena criminalidade e secções de proximidade. 

As secções de competência genérica tramitam e julgam as causas não atribuídas a outra secção 

da instância central ou tribunal de competência territorial alargada e passam a deter competência 

para julgar ações declarativas cíveis de processo comum de valor igual ou inferior a (euro) 50 

000,00. 

As secções de proximidade são parte integrante da instância local, desempenhando um conjunto 

bastante relevante de serviços, de onde se destaca a possibilidade de serem asseguradas 

diligências processuais, cuja realização aí seja determinada e depoimentos prestados através de 

teleconferência ou ainda outros atos que venham a ser determinados pelos órgãos de gestão, 

incluindo o apoio à realização de audiências de julgamento. 

Por outro lado, considerando a diminuta e desadequada oferta de transportes públicos que 

servem alguns dos municípios, a que se somam as dificuldades nas respetivas acessibilidades 

viárias, que distam nalguns casos mais de 50 quilómetros da instância local mais próxima, foi 

contemplado que algumas destas secções de proximidade, prévia e devidamente identificadas, 

asseguram preferencialmente as respetivas audiências de julgamento. 

Os tribunais judiciais de primeira instância contemplam, ainda, tribunais com competência 

sobre uma ou mais comarcas ou sobre áreas especialmente referidas na lei, designados por, 

tribunais de competência territorial alargada, concretamente, os Tribunais de Execução das 

Penas, o Tribunal Marítimo, o Tribunal da Propriedade Intelectual, o Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão e o Tribunal Central de Instrução Criminal. Estes são tribunais de 

competência especializada e conhecem de matérias determinadas, independentemente da forma 

de processo aplicável. 

Cumpre realçar que, sem prejuízo das regras de competência territorial fixadas, todos os 

cidadãos e empresas passam a ter acesso a um conjunto de informações de caráter geral e 

processual (desde que observadas as limitações previstas na lei para a publicidade do processo e 

segredo de justiça), e a poder entregar papéis, documentos, articulados e requerimentos a partir 

de qualquer secção de instância central, local ou secção de proximidade, no âmbito da respetiva 

comarca, através do sistema informático, único em todos os tribunais judiciais. Desafio que 

assume, agora, grande relevância tendo em conta a criação de comarcas de maior dimensão 

territorial. 

Por sua vez, organizando-se a comarca num único tribunal, com uma área de jurisdição 

territorial alargada, a gestão desta estrutura exige um orçamento único, um mapa de pessoal para 
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os oficiais de justiça, integrados numa única secretaria. 

De igual modo, a nova organização contempla quadros únicos para juízes e para magistrados do 

Ministério Público definidos, em regra, por um intervalo entre um número mínimo e um número 

máximo por comarca. Esta flexibilidade facilita que as funções de representação do Ministério 

Público, em sede de processo penal, sejam asseguradas pelo magistrado do Ministério Público 

que deduziu acusação, permitindo-lhe, assim, sustentá-la efetivamente em audiência de 

julgamento. 

A gestão de cada tribunal judicial de primeira instância é garantida por uma estrutura de gestão 

tripartida, composta pelo presidente do tribunal, centrada na figura do juiz presidente, pelo 

magistrado do Ministério Público coordenador e pelo administrador judiciário, num modelo que 

desenvolve e aprofunda aquele que já havia merecido consenso com a aprovação do regime das 

comarcas piloto, pela Lei n.º 52/2008, de 28 de agosto. Prevê-se a prévia nomeação das 

estruturas de gestão para que possam acompanhar a implementação das novas comarcas. 

Mostra-se, também assim, prevista a existência de gabinetes de apoio aos magistrados judiciais 

e magistrados do Ministério Público, compostos por especialistas com formação académica em 

diversas áreas para que aqueles possam dedicar-se exclusivamente à sua tarefa essencial”. 

 

Jurisprudência 

249. Acórdão n.º 458/93. DR 219/93 SÉRIE I-A de 1993-09-17 

Tribunal Constitucional 

Não se pronuncia pela inconstitucionalidade dos artigos 2.º, n.º1 e 3, 7.º, 12.º, 13.º, n.º 1 a 4 (por 

si só ou conjugados com o n.º 4 do artigo 14.º), enquanto criam um órgão público independente 

de fiscalização da aplicação da Lei do Segredo de Estado, e 14.º e pronuncia-se pela 

inconstitucionalidade dos artigos 3.º, n.º 1, na parte que contempla os Presidentes dos Governos 

Regionais, 9.º, n. º1 e 2, mas apenas quando aplicáveis ao Presidente da República e ao 

Primeiro-Ministro, nos casos em que estas entidades solicitem o acesso a documentos 

classificados a título definitivo por outras entidades, e 13.º, n.º 3, na parte em que contempla o 

Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e na parte respeitante à eleição de um dos 

Deputados da Comissão para a Fiscalização do Segredo de Estado de grupo parlamentar de 

partido da oposição, todos do decreto n.º 129/VI da Assembleia da República 

250. Assento n.º 3/98. DR 294/98 SÉRIE I-A de 1998-12-22 

Supremo Tribunal de Justiça 

Na vigência do Código Penal de 1982, redação original, a chapa de matrícula de um veículo 

automóvel, nele aposta, é um documento com igual força à de um documento autêntico, pelo 

que a sua alteração dolosa consubstancia um crime de falsificação de documento previsto e 

punível pelas disposições combinadas dos artigos 228.º, n.º 1, alínea a), e 2, e 229.º, n.º 3, 

daquele diploma 

251. Acórdão n.º 3/2003. DR 157 SÉRIE I-A de 2003-07-10  

Supremo Tribunal de Justiça 

Na vigência do Regime Jurídico das Infrações Fiscais não Aduaneiras, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 20-A/90, de 15 de Janeiro, com a redução original e a que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 394/93, de 24 de Novembro, não se verifica concurso real entre o crime de fraude fiscal, 

previsto e punido pelo artigo 23.º daquele Regime Jurídico das Infrações Fiscais não 

Aduaneiras, e os crimes de falsificação e de burla, previstos no Código Penal, sempre que 

estejam em causa apenas interesses fiscais do Estado, mas somente concurso aparente de 

normas, com prevalência das que preveem o crime de natureza fiscal 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=112&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=169&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=180-214&doc=284&v28=Documentos+eletr%F3nicos&sort=0&submit=Pesquisar
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252. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2014. DR 74 SÉRIE I de 2014-04-

15 

Supremo Tribunal de Justiça 

Em processo penal, é admissível a remessa a juízo de peças processuais através de correio 

eletrónico, nos termos do disposto no artigo 150.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, do Código de 

Processo Civil de 1961, na redação do Decreto-Lei nº 324/2003, de 27.12, e na Portaria nº 

642/2004, de 16.06, aplicáveis conforme o disposto no artigo 4º do Código de Processo Penal 

 

https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=280&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=id&cap=195-214&doc=280&v28=Regime+jur%EDdico+dos+documentos+electr%F3nicos+e+da+assinatura+digital&sort=0&submit=Pesquisar
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20033860
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20041722
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20041722
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3. INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.1 GOVERNANÇA E VIABILIDADE ORGANIZACIONAL 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que 

se podem usar para demonstrar que se 

cumprem os requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque 

a descrição detalhada 

de cada documento no 

quadro. 

Explicação, 

de como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

3.1.1  O REPOSITÓRIO TEM UMA 

MISSÃO QUE REFLETE UM 

COMPROMISSO COM A 

PRESERVAÇÃO A LONGO PRAZO, 

COM A GESTÃO E COM O 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

DIGITAL. 

Isto é necessário para assegurar o 

compromisso com a preservação e 

acesso ao mais alto nível administrativo 

do repositório.  

Declaração de missão e/ou de patente do repositório 

ou então um documento similar que aborde ou apele 

especificamente para a preservação da informação e 

/ou outros recursos sob sua esfera de ação legal e 

estatutária, pode também ser referir/integrar 

normativos ou regulamentação governamental 

aplicável ao repositório, que aborde especificamente 

ou implicitamente, esta área e exige a preservação de 

informações e/ou outros recursos sob sua alçada. 

    

3.1.2 O REPOSITÓRIO TEM UM PLANO 

ESTRATÉGICO DE 

PRESERVAÇÃO QUE DEFINE A 

ABORDAGEM QUE SUPORTARÁ 

A SUA MISSÃO A LONGO PRAZO. 

- 

Isso é necessário para ajudar/apoiar o 

repositório a tomar decisões 

administrativas, definir políticas internas 

e alocar recursos de forma a preservar 

com sucesso o seu acerbo. 

Plano Estratégico de Preservação;  

Atas de reuniões;  

Documentação das decisões administrativas que 

foram tomadas. 
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3.1.2.1  O repositório tem um plano de 

sucessão, planos de contingência e / ou 

judiciais adequados às normas em vigo, 

para o caso de o repositório deixar de 

funcionar ou a instituição mude 

substancialmente o seu propósito. 

Isto é necessário, para preservar o 

conteúdo das informações confiadas ao 

repositório e para as entregar a outro no 

caso do repositório deixa de funcionar. 

Planos de sucessão e de contingência credíveis; 

Declaração explícita a documentar a intenção de 

garantir a continuidade do repositório, e das medidas 

tomadas e a serem tomadas para garantir a 

continuidade; 

Garantir que o código, o software e metadados são 

suficientes para permitir a reconstituição do 

repositório e do seu conteúdo no caso de falha do 

repositório; 

Garantir fundos de reserva previstos para 

contingências; 

Ter acordos explícitos com organizações sucessoras 

que documentam as medidas a serem tomadas para 

garantir a transferência completa e formal da 

responsabilidade pelo conteúdo digital do repositório 

e ativos relacionados, concedendo os direitos 

necessários para garantir a continuidade dos 

conteúdos e serviços de repositório. 

    

3.1.2.2 O repositório deve monitorizar o 

ambiente organizacional para 

determinar quando executar o seu 

plano formal de sucessão e planos de 

contingência 

Isto é necessário para garantir que o 

repositório pode reconhecer quando é 

necessário executar os referidos planos. 

Políticas administrativas, procedimentos, protocolos, 

requisitos; orçamentos e documentos de análise 

financeira; calendários fiscais; plano(s) de negócios; 

qualquer evidência de acompanhamento e 

preparação ativa. 

    

3.1.3 O REPOSITÓRIO DEVE TER UMA 

POLÍTICA DE COLEÇÃO OU 

OUTRO DOCUMENTO QUE 

ESPECIFICA O TIPO DE 

INFORMAÇÃO QUE IRÁ 

PRESERVAR, CONSERVAR, 

GERIR E PROVIDENCIAR O 

ACESSO A ESSA INFORMAÇÃO. 

Isto é necessário para que o repositório 

tenha orientações para aquisição dos 

conteúdos digitais que irá preservar, 

manter, gerir e tornar acessíveis. 

Política de coleção e suporte de documentos, 

políticas de preservação, missão, objetivos e visão 

do repositório. 
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3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MEIOS HUMANOS 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que 

se podem usar para demonstrar que se 

cumprem estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque 

a descrição detalhada 

de cada documento no 

quadro. 

Explicação, 

de como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

3.2.1 O REPOSITÓRIO DEVE TER 

IDENTIFICADO E ESTABELECIDOS 

OS DEVERES QUE PRECISA DE 

CUMPRIR E GARANTIR QUE TERÁ 

RECURSOS HUMANOS COM 

COMPETÊNCIAS E EXPERIÊNCIA 

ADEQUADOS PARA CUMPRIR 

ESSES DEVERES. 

A manutenção do repositório deve ser 

feita por recursos humanos com a 

formação exigida e capacidade para 

realizar as atividades do repositório.  

O repositório deve ser capaz de 

documentar através de planos de 

desenvolvimento, organogramas, 

descrições de trabalho, políticas e 

procedimentos que tem capacidade para 

manter as funções que são necessárias 

para o funcionamento sustentável do 

repositório. 

Organogramas;  

Definições de papéis e responsabilidades;  

Comparação dos níveis de funcionários para os 

padrões desta área. 
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3.2.1.1 O repositório deve ter identificado e 

estabelecido os deveres que precisa para 

executar. 

Isto é necessário para garantir que o 

repositório pode completar todas as 

tarefas associadas com a preservação a 

longo prazo e a gestão de dados. 

Um plano de pessoal;  

Definição de competências; descrições de cargos;  

Planos de desenvolvimento profissional da equipa;  

Certificados de formação e acreditação;  

Mais evidências de que os comentários do 

repositório e manutenção destes documentos são 

requisitos para evoluir. 

    

3.2.1.2  O repositório deve ter o número 

adequado de funcionários para apoiar 

todas as funções e serviços. 

Isto é necessário, para garantir que os 

funcionários do repositório são 

suficientes para preservar o conteúdo 

digital de modo a que continue a ser um 

repositório de qualidade e confiança. 

Organogramas; definições de funções e 

responsabilidades; comparação da quantidade de 

funcionários para estes serviços da indústria desta 

área e repositórios. 

    

3.2.1.3 O repositório deve dispor de um 

programa de desenvolvimento 

profissional ativo que acautela recursos 

humanos com capacidades e expêriencia 

e cria oportunidades de desenvolvimento 

especializado. 

Isto é necessário para garantir que a 

equipa tem competências e pode evoluir, 

na área da tecnologia de repositório e 

dos procedimentos de preservação. 

Plano profissional de desenvolvimento e relatórios;  

Necessidades de formação e os orçamentos de 

formação, documentação de gastos com formação 

(valor por equipa);  

Objetivos e documentação da performance e do 

desempenho dos funcionários e cópias de 

certificados. 
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3.3 RESPONSABILIZAÇÃO REGULAMENTAR & QUADRO SOBRE POLÍTICO PRESERVAÇÃO  

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que 

se podem usar para demonstrar que se 

cumprem estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque 

a descrição detalhada 

de cada documento no 

quadro. 

Explicação, de 

como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

3.3.1 O REPOSITÓRIO DEVE DEFINIR A 

SUA COMUNIDADE E O 

CONHECIMENTO ASSOCIADO, 

BEM COMO CONDIÇÕES DE 

ACESSIBILIDADE. 

Isto é necessário para garantir que é 

possível testar se o repositório responde 

às necessidades da sua comunidade 

específica. 

Definição da sua comunidade 

    

3.3.2  O REPOSITÓRIO DISPONIBILIZA 

AS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO 

NO PRÓPRIO SITIO ONLINE, 

PARA GARANTIR QUE A SUA 

PRESERVAÇÃO E O PLANO 

ESTRATÉGICO SERÃO 

CUMPRIDOS. 

Isto é necessário para garantir que o 

repositório cumpre esta parte da sua 

missão relacionada com a preservação. 

Políticas de preservação; 

Missão do repositório. 
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3.3.2.1 O repositório deve ter mecanismos de 

revisão, atualização e desenvolvimento 

contínuo das suas políticas de 

preservação, bem como a forma como 

repositório cresce e como a tecnologia e 

as práticas da comunidade evoluem. 

Isto é necessário para que o repositório 

tenha políticas e procedimentos 

completos e atualizadas no sítio online, 

que refletem as necessidades atuais e 

práticas da sua comunidade para a 

preservação. 

Documentação escrita atual e do passado na forma 

de políticas de preservação, planos estratégicos de 

preservação e planos de implementação da 

preservação, procedimentos, protocolos e fluxos de 

trabalho; especificações dos ciclos de revisão da 

documentação;  

Documentação que detalhe avaliações, pesquisas e 

feedback.  

Se a documentação for adicionada na lógica do 

sistema, a funcionalidade deve demonstrar a 

implementação de políticas e procedimentos. 

 
  

3.3.3  O REPOSITÓRIO TEM O 

PERCURSO HISTÓRICO 

DOCUMENTADO, DO QUAL 

CONSTAM AS ALTERAÇÕES DAS 

OPERAÇÕES, PROCEDIMENTOS, 

SOFTWARE E HARDWARE 

ESPECÍFICOS. 

Isto é necessário para garantir um 

"cronograma de auditorias", através do 

qual as partes interessadas podem 

identificar e analisar as decisões tomadas 

pelo repositório. 

Inventários de bens de capital;  

Documentação da aquisição, implementação, 

atualização e versões anteriores do software e 

hardware; cópias de versões anteriores das políticas 

e procedimentos; atas das reuniões. 

  

 
  

3.3.4  ESTE REPOSITÓRIO GUARDA 

COM TRANSPARÊNCIA E 

RESPONSABILIDADE TODAS AS 

AÇÕES DE APOIO ÀS 

OPERAÇÕES E GESTÃO DO 

REPOSITÓRIO QUE AFETAM A 

PRESERVAÇÃO DE CONTEÚDOS 

DIGITAIS AO LONGO DO TEMPO. 

Isto é necessário por causa da 

transparência, no sentido de estar 

disponível para qualquer pessoa que 

deseje conhecer o repositório, é a melhor 

garantia de que este funciona de acordo 

com as normas e práticas definidas. 

Relatórios de auditorias e certificações financeiras e 

técnicas; divulgação de documentos de governance, 

revisões independentes, programas, contratos e 

acordos com provedores de fundos e serviços. 
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3.3.5  O REPOSITÓRIO DEVE DEFINIR E 

ORGANIZAR DE FORMA 

APROPRIADA MEDIDAS DE 

INFORMAÇÃO SOBRE A 

INTEGRIDADE. 

Isto é necessário, por causa de 

disponibilizar a documentação, que 

comprova que tem desenvolvido ou 

adaptado medidas adequadas para 

assegurar a integridade dos conteúdos. 

Definição ou especificação de medidas de 

integridade do repositório (por exemplo, verificação 

automática- da integridade através de indexação);  

Documentação dos procedimentos e mecanismos de 

monitorização da integridade e medidas para 

responder aos resultados das medições de 

integridade que indicam se o conteúdo digital está 

em risco;  

Um processo de auditoria para recolher, registar e 

apresentar medições de integridade; Política de 

preservação e documentação do fluxo de trabalho. 

    

3.3.6  ESTE REPOSITÓRIO 

COMPROMETE-SE COM UMA 

PROGRAMAÇÃO REGULAR DE 

AUTO-AVALIAÇÃO E DE 

CERTIFICAÇÃO EXTERNA. 

Isto é necessário para assegurar o 

repositório continua a ser de confiança, e 

não há ameaças aos conteúdos que 

preserva.  

 Listas de verificação completas e organizadas por 

datas de auto-avaliações e/ou auditorias de terceiros;  

Certificados emitidos pela conformidade com as 

normas ISSO pertinentes; Timings e evidências de 

dotações orçamentais adequadas para garantir futura 

certificação. 
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3.4 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório 

que se podem usar para demonstrar que 

se cumprem estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, para 

listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use os 

títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, 

de como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

3.4.1  O REPOSITÓRIO TERÁ 

PROCESSOS DE PLANEAMENTO 

DE NEGÓCIOS DE CURTO E 

LONGO PRAZOS PARA 

SUSTENTAR O REPOSITÓRIO AO 

LONGO DO TEMPO. 

Isto é necessário para assegurar a 

viabilidade do repositório ao longo do 

período de tempo que se comprometeu a 

fornecer acesso ao seu conteúdo, para a 

sua Comunidade 

Estratégia e /ou planos de negócios, para vários 

anos, atualizada e operacional;  

Demonstrações financeiras auditadas anuais; 

previsões financeiras com vários cenários de 

orçamento; planos de contingência;  

Análise de mercado. 

  

3.4.2  O  REPOSITÓRIO TEM PRÁTICAS 

E PROCEDIMENTOS QUE SÃO 

TRANSPARENTES, EM 

CONFORMIDADE COM NORMAS 

E PRÁTICAS RELEVANTES E 

AUDITADAS POR TERCEIROS, DE 

ACORDO COM OS REQUISITOS 

LEGAIS NACIONAIS. 

Isto é necessário, para se proteger contra 

prevaricação ou outra atividade nociva 

que pode ameaçar a viabilidade 

económica do repositório. 

Requisitos de capacidade de divulgação 

demonstrada para planeamento e práticas de 

negócios; Referir exemplos de requisitos de 

contabilidade e de auditoria, das normas e 

práticas; demonstrações financeiras auditadas 

anuais. 

  

3.4.3  O REPOSITÓRIO DEVE TER UM 

COMPROMISSO CONTÍNUO 

PARA ANALISAR E ELABORAR 

RELATÓRIOS SOBRE O RISCO, 

BENEFÍCIO, INVESTIMENTO E 

Isto é necessário, para demonstrar que o 

repositório foi identificado e 

documentado nestas categorias, e é 

gerido ativamente, inclusive identifica e 

responde aos riscos, descrevendo e 

Documentos de gestão de risco que identificam 

potenciais ameaças e planeiam ou implementam 

respostas (um registo de riscos);  

Documentos de planeamento de investimento em 
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DESPESAS (INCLUINDO ATIVOS, 

LICENÇAS E PASSIVOS). 

alavancando benefícios, especificando e 

equilibrando os investimentos, 

antecipando e preparando-se para as 

despesas. 

infraestruturas tecnológicas;  

Documentos financeiros e carteiras de 

investimentos;  

Análises custo/benefício;  

Requisitos, por exemplo, de licenças, contratos e 

gestão de ativos; 

Evidência de revisão com base no risco. 
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3.5 CONTRATOS, LICENÇAS e COMPROMISSOS 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que 

se podem usar para demonstrar que se 

cumprem estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque 

a descrição detalhada 

de cada documento no 

quadro. 

Explicação, 

de como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

3.5.1  O REPOSITÓRIO TEM DE 

MANTER CONTRATOS OU 

ACORDOS DE DEPÓSITO 

COMPATÍVEIS COM OS 

MATERIAIS DIGITAIS QUE 

ADMINISTRA, PRESERVA E/OU A 

QUE FORNECE ACESSO. 

Isto é necessário, para garantir que o 

repositório tem os direitos e autorizações 

necessários para estar habilitado para 

receber e preservar conteúdos digitais ao 

longo do tempo, disponibilizar as 

informações/documentos para a sua 

Comunidade, e defender os seus direitos 

quando necessário. 

Ter os contratos de depósito devidamente assinados 

e as licenças em conformidade com as leis e 

regulamentos locais, nacionais e internacionais;  

Ter políticas definidas sobre as modalidades de 

depósitos de terceiros;  

Ter definições sobre os níveis de serviço e 

acessibilidades permitidas;  

Definir políticas para repositório sobre o tratamento 

de "obras órfãs" e para resolução de disputas de 

direitos de autor; relatórios independentes das 

avaliações de risco e das políticas definidas;  

Definição de procedimentos para revisões regulares 

e manutenção de acordos, contratos, e licenças. 
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3.5.1.1 O repositório tem contratos ou acordos 

de depósito que especificam e 

transferem todos os direitos de 

preservação necessários, e garantir que 

esses direitos que foram transferidos 

estão documentados. 

Isto é necessário para ter um controle 

suficiente das informações para a 

preservação e para limitar a 

responsabilidade do repositório aos 

danos jurídicos e financeiros. 

 Contratos, acordos de depósito; especificação dos 

direitos transferidos para diferentes tipos de 

conteúdo digital (se aplicável); definições de 

políticas sobre os direitos de preservação 

necessárias. 

  

3.5.1.2 O repositório deve ter especificado 

todos os aspetos relevantes de 

aquisição, manutenção, acesso e 

revogação de acordos escritos com os 

depositantes e outras partes 

interessadas.  

Isto é necessário para assegurar que os 

respetivos papéis dos repositórios, 

produtores e colaboradores do depósito 

de conteúdo digital e transferência de 

responsabilidade para a preservação são 

entendidos e aceites por todas as partes. 

Acordos de submissão e contratos de depósito são 

executados corretamente; 

Procedimentos operacionais normais escritos. 

 
  

3.5.1.3 O repositório deve ter políticas 

definidas que indicam quando aceita a 

responsabilidade de preservação de 

conteúdos de cada conjunto de objetos 

de dados apresentados. 

Isto é necessário, para evitar mal 

entendidos entre o repositório e 

produtor/depositante sobre quando e 

como a transferência da responsabilidade 

dos conteúdos digitais ocorre. 

Acordos submissão e contratos de depósito são 

executados corretamente; 

Recibo de confirmação é enviado de volta para o 

produtor/depositante. 

  

3.5.1.4  O repositório deve ter políticas para 

enfrentar a responsabilidade e as 

alterações de propriedade direitos. 

Isto é necessário, para minimizar a 

responsabilidade e as alterações de 

direitos do repositório. 

A definição de direitos, licenças e permissões para 

os produtores e colaboradores de conteúdo digital; 

Referencia a leis e regulamentos pertinentes; 

Definição de políticas para responder às 

alterações/constrangimentos;  

Documentação do percurso histórico para responder 

às alterações de uma forma que não impossibilitem a 

sua conservação; registos de aconselhamento 

jurídico relevante procurou e recebeu. 

  

3.5.2  O REPOSITÓRIO CONTROLA E 

GERE DIREITOS E RESTRIÇÕES 

DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

SOBRE UTILIZAÇÃO DE 

REPOSITÓRIO DE CONTEÚDO 

Isto é necessário, para permitir que o 

repositório acompanhe, possa agir e 

verificar os direitos e restrições 

relacionadas ao uso dos objetos digitais 

que estão no repositório. 

A declaração de políticas de preservação que define 

e especifica os requisitos e processo de gestão dos 

direitos de propriedade intelectual do repositório; 

Acordos de depositantes;  

Acordos e outros documentos que especificam os 
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REQUERIDOS PELO ACORDO DE 

DEPÓSITO, CONTRATO OU 

LICENÇA. 

direitos de propriedade intelectual; 

Documentação de acompanhamento por parte do 

repositório, sobre as alterações que decorrem com o 

tempo no status e direitos de propriedade intelectual 

em conteúdos digitais realizada pelo repositório; 

Resultados da monitorização. 
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4. GESTÃO DIGITAL DE OBJECTOS 

4.1 SUBMISSÃO: AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que 

se podem usar para demonstrar que se 

cumprem estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos 

relevantes para uma 

norma). Use os 

títulos curtos dos 

documentos. 

Coloque a descrição 

detalhada de cada 

documento no 

quadro. 

Explicação, 

de como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

4.1.1  O REPOSITÓRIO DEVE IDENTIFICAR 

AS INFORMAÇÕES SOBRE CONTEÚDO 

E SOBRE A PROPRIEDADE QUE IRÁ 

PRESERVAR. 

Isto é necessário, para que seja claro para 

os financiadores, os depositantes e os 

utilizadores que responsabilidades o 

repositório assume e que aspetos estão 

excluídos. É também, um passo 

fundamental na definição da informação 

que é necessária por parte dos produtores 

ou depositantes informação. 

Declaração da Missão; acordos de submissão e 

contratos de depósito; fluxo de trabalho e política de 

preservação de documentos, incluindo definição 

escrita de propriedade, tal como acordado no 

contrato de depósito/ escritura de doação; 

procedimentos de processamento escritos; 

documentação da propriedade a ser preservada. 

    

4.1.1.1  O repositório deve ter procedimentos para 

identificar a propriedade das informações que 

irá preservar. 

Isto é necessário para estabelecer um 

entendimento claro com os depositantes, 

os investidores e a comunidade do 

repositório, de forma a mostrar como o 

repositório determina e verifica quais são 

as características e propriedade dos itens 

As definições de propriedade das informações que 

devem ser preservadas; Acordos de submissão/ 

contratos de depósito, políticas de preservação, 

procedimentos de processamento de documentação 

escrita, o fluxo de trabalho. 
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preservados a longo prazo. Será 

necessário este procedimento para 

confirmar a autenticidade ou identificar 

afirmações errôneas de autenticidade do 

registo digital preservado. 

4.1.1.2  O repositório deve ter um registo das 

informações do conteúdo e a propriedade da 

informação que ajudará a preservar. 

Isto é necessário, a fim de identificar, por 

escrito, as informações do conteúdo dos 

registos para o qual, o repositório, 

assumiu a responsabilidade de 

preservação e a propriedade de 

informações que se comprometeu a 

preservar, para esses registos com base 

na informação do conteúdo. 

Políticas de preservação, manuais de processamento, 

inventários de recolha ou pesquisas, registos de tipos 

de informação de conteúdo adquiridos, estratégias de 

preservação e planos de ação. 
    

4.1.2  O REPOSITÓRIO ESPECÍFICA 

CLARAMENTE A INFORMAÇÃO QUE 

NECESSITA PARA SER ASSOCIADO 

COM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS, 

SOBRE O SEU CONTEÚDO NA HORA 

DO DEPÓSITO. 

Isto é necessário para que haja uma 

compreensão clara do que precisa de ser 

adquirido por parte do Produtor. 

Requisitos de transferência; acordos produtor-

arquivo; fluxo de trabalho sobre o planeia produzir.  

    

4.1.3  O REPOSITÓRIO TÊM 

ESPECIFICAÇÕES ADEQUADAS QUE 

LHE PERMITAM RECONHECIMENTO 

E ANÁLISE DOS PACKAGES DE 

INFORMAÇÃO SUBMETIDOS 

Isto é necessário, para ter a certeza de 

que o repositório é capaz de extrair 

informações dos packages de informação 

que são submetidos. 

Organização da Informações sobre os packages que 

são submetidos;  

Informação representativa do conteúdo dos packages 

que são submetidos, incluindo documentação sobre 

as especificações dos formatos dos ficheiros;  

Dados normalizados publicados; documentação 

válida sobre o objeto construído. 

    

4.1.4  O REPOSITÓRIO TEM MECANISMOS 

PARA VERIFICAR ADEQUADAMENTE 

TODOS OS MATERIAIS DEPOSITADOS. 

Isto é necessário, para evitar a 

proveniência errônea da informação que 

está preservada.  

Acordos de submissão e contratos de depósito 

juridicamente vinculativo, evidências de medidas 

tecnológicas apropriadas; Acessos aos 

procedimentos e autenticações. 
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4.1.5  O REPOSITÓRIO DISPÕE DE UM 

PROCESSO QUE VERIFICA SE CADA 

PACKAGE DE INFORMAÇÃO 

SUBMETIDO ESTÁ COMPLETO E 

CORRECTO. 

Isto é necessário, para detetar e corrigir 

erros na criação do package de 

informação e erros potenciais de 

transmissão entre o depositante e o 

repositório. 

Políticas de preservação adequadas, documentos de 

execução do plano de preservação e ficheiros de 

acesso ao sistema com execução de procedimentos; 

registos de ficheiros recebidos durante o processo de 

inserção e transferência; documentação dos modelos 

de procedimentos operacionais, procedimentos 

detalhados e/ou fluxos de trabalho; registos de 

formato; definições de integridade e exatidão. 

  

4.1.7  O REPOSITÓRIO DEVE FORNECER AO 

PRODUTOR / DEPOSITANTE 

RESPOSTAS ADEQUADAS SOBRE OS 

PONTOS ACORDADOS DURANTE OS 

PROCESSOS DE INSERÇÃO. 

Isto é necessário para assegurar que o 

produtor pode verificar que não existem 

falhas inadvertidas na comunicação que 

permitam a perda dos package de 

informação submetidos. 

Acordos de submissão / contratos de depósito; 

documentação do fluxo de trabalho; procedimentos 

operacionais; evidência de feedback, tais como 

relatórios, correspondências, memorandos ou e-

mails. 

  

4.1.8  O REPOSITÓRIO TEM REGISTOS 

CONTEMPORÂNEOS DAS AÇÕES E 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE 

SÃO RELEVANTES PARA AQUISIÇÃO 

DE CONTEÚDOS. 

Isto é importante para garantir que a 

documentação, que pode ser necessária 

numa auditoria, é recolhida, precisa e 

autêntica. 

Documentação escrita de decisões e/ou medidas 

tomadas; registo dos metadados de preservação, 

armazenados e ligados a objetos digitais pertinentes, 

recibos de confirmação enviados de volta para os 

fornecedores. 
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4.2 INSERÇÃO: CRIAÇÃO DO PACKAGE DE INFORMAÇÃO A ARQUIVAR 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que se 

podem usar para demonstrar que se cumprem 

estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, de 

como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

4.2.1  O REPOSITÓRIO TEM PARA CADA 

PACKAGE DE INFORMAÇÃO A 

ARQUIVAR OU CLASSE DE PACKAGES 

PRESERVADOS PELO REPOSITÓRIO 

UMA DEFINIÇÃO ASSOCIADA QUE É 

ADEQUADA PARA ANALISAR SE O 

PACKAGE DE INFORMAÇÃO A 

ARQUIVAR ESTÁ APTO PARA AS 

NECESSIDADES PRESERVAÇÃO A 

LONGO PRAZO. 

Isto é necessário para garantir que o 

Package de Informação a Arquivada e a 

sua definição, incluindo informações 

sobre embalagem apropriada, pode ser 

encontrada, processada e gerida dentro 

do arquivo. 

  

  

4.2.1.1  O repositório deve ser capaz de identificar 

que definição se aplica ao Package de 

Informação Arquivado. 

This is necessary to ensure that the 

appropriate definition is used when 

parsing/interpreting an AIP.  

Isto é necessário para assegurar que 

definição é apropriada para analisar/ 

interpretar um Package de Informação 

Arquivado. 

A documentação liga claramente cada Package de 

Informação Arquivado ou classe de Packages à sua 

definição. 
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4.2.1.2  O repositório deve ter uma definição de cada 

Package de Informação Arquivado que é 

adequado para a preservação a longo prazo, 

permitindo a identificação e análise de todos 

os componentes necessários dentro desse 

package. 

Isto é necessário, para mostrar 

explicitamente que os Package de 

Informação a Arquivar estão aptos para 

cumprir a sua finalidade, que cada 

componente de um Package de 

Informação foi adequadamente 

concebido e executado e que os planos 

para a manutenção de cada package 

estão no devido lugar. 

Demonstração da utilização das definições, para 

extrair informação do conteúdo (Proveniência, 

direitos de acesso, o contexto, referência e 

Informação de Imutabilidade) do Package de 

Informação Arquivado. Deve notar-se que a 

proveniência de um objeto digital, por exemplo, 

pode ser prorrogado mais de tempo para refletir 

ações de preservação adicionais. 

  

4.2.2  O REPOSITÓRIO TEM UMA 

DESCRIÇÃO DE COMO OS PACKAGES 

DE INFORMAÇÃO ARQUIVADOS SÃO 

CONSTRUÍDOS A PARTIR PACKAGES 

DE INFORMAÇÃO SUBMETIDOS. 

Isto é necessário para assegurar que o 

Package de Informação Arquivado 

representa adequadamente a informação 

do Package de Informação Submetido 

Process description documents; documentation of 

the SIP-AIP relationship; clear documentation of 

how AIPs are derived from SIPs. 

Processo de descrição dos documentos; 

documentação da relação Package de Informação 

Submetido - Package de Informação Arquivado; 

documentação clara de como - Package de 

Informação Arquivado são derivados do Package de 

Informação Submetido. 

  

4.2.3 O REPOSITÓRIO DEVE DOCUMENTAR 

A DISPOSIÇÃO FINAL DE TODOS OS 

PACKAGE DE INFORMAÇÃO 

SUBMETIDOS. 

Ver submétrica Ver submétrica 

  

4.2.3.1  O repositório deve seguir procedimentos 

documentados se o Package de Informação 

Submetido não for incorporado num Package 

de Informação Arquivado ou descartado e 

deve indicar por que o Package de 

Informação Submetido não foi incorporado 

ou descartado. 

Isto é necessário para assegurar que os 

Package de Informação Submetidos 

foram tratados de forma apropriada, e, 

em particular, não foram perdidos 

acidentalmente. 

Sistema de processamento de arquivos; registos de 

eliminação de resíduos; acordos de doadores ou 

depositantes; sistema de rastreamento de 

proveniência; arquivos de acessos do sistema; 

processo de descrição dos documentos; 

documentação de relacionamento Package de 

Informação Submetidos e Package de Informação 

Arquivado; documentação clara de como o Package 

de Informação Arquivado é derivado do Package de 

  



ANEXO II - Avaliação de conformidade segundo a ISO 1636  

327 

Informação Submetido; documentação do modelo/ 

processo contra o qual a normalização ocorre; 

documentação de resultados como a normalização e 

o Package de Informação Arquivado resultante é 

diferente do Package de Informação Submetido. 

4.2.4  O REPOSITÓRIO TEM DE USAR UMA 

CONVENÇÃO QUE GERE, 

IDENTIFICADORES ÚNICOS PARA 

TODOS PACKAGE DE INFORMAÇÃO 

ARQUIVADO. 

Isto é necessário de modo a assegurar 

que cada Package de Informação 

Arquivado pode ser inequivocamente 

encontrado no futuro. Também é 

necessário para garantir que cada 

Package de Informação Arquivado pode 

ser distinguido de todos os outros do 

repositório. 

Documentação que descreve a convenção de 

nomenclatura e evidência física da sua aplicação 

(por exemplo, registos). 

  

4.2.4.1  O repositório deve identificar cada Package 

de Informação Arquivado dentro do 

repositório. 

   

  

4.2.4.1.1  O repositório deve ter identificadores únicos.    
  

4.2.4.1.2 O repositório deverá ceder e manter 

identificadores fixos da Package de 

Informação Arquivado e dos seus 

componentes, de modo a ser único dentro do 

contexto do repositório. 

   

  

4.2.4.1.3  A documentação deve descrever todos os 

processos utilizados para alterações a esses 

identificadores. 

   

  

4.2.4.1.4  O repositório deve ser capaz de fornecer uma 

lista completa de todos os identificadores e 

fazer verificações por causa de eventuais 

duplicações. 
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4.2.4.1.5  O sistema de identificador deve ser adequado 

para acompanhar as atuais e previsíveis 

necessidades futuras do repositório, como 

números de objetos. 

   

  

4.2.4.2  O repositório deve ter um sistema de serviços 

de ligação/ resolução de confiança, para 

encontrar exclusivamente o objeto 

identificado, independentemente de sua 

localização física.  

Isto é necessário, para que as ações 

relacionadas com o Package de 

Informação Arquivado possam ser 

seguidas ao longo do tempo, sobre as 

alterações do sistema, e sobre as 

mudanças de armazenamento. 

Documentação descrevendo convenção de 

nomenclatura e evidência física da sua aplicação 

(por exemplo, registos). 
  

4.2.5  O REPOSITÓRIO DEVE TER ACESSO A 

FERRAMENTAS E RECURSOS 

NECESSÁRIOS PARA FORNECER 

INFORMAÇÃO SOBRE A 

AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

DE TODOS OBJETOS DIGITAIL QUE 

CONTÉM. 

Isto é necessário, para assegurar que os 

objetos digitais do repositório são 

compreensíveis para Comunidade. 

Subscrição ou acesso a registos de informação de 

representação (incluindo registos de formato); 

registos visíveis nos registos locais (com ligações 

fixas para objetos digitais); registos de dados que 

incluem a autorização de representação da 

informação e uma ligação fixa para objetos digitais 

relevantes. 

  

4.2.5.1  O repositório deve ter ferramentas ou 

métodos para identificar o tipo de objetos de 

dados submetidos no arquivo. 

  

  

4.2.5.2  O repositório deve ter ferramentas ou 

métodos para determinar quais as 

informações de representação que são 

necessárias para que cada objeto de dados 

seja compreensível para a Comunidade. 

  

  

4.2.5.3  O repositório deve ter acesso aos requisitos 

da informação que representa. 
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4.2.5.4  O repositório deve ter ferramentas ou 

métodos para garantir que os requisitos da 

informação que representa são 

constantemente associados aos objetos de 

dados. 

  

  

4.2.6  O REPOSITÓRIO DEVE TER 

PROCESSOS DEFINIDOS PARA 

AQUISIÇÃO PRESERVAÇÃO E 

DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÃO (PDI) 

DE MODO A ASSOCIAR A 

INFORMAÇÃO AOS CONTEÚDOS E 

ADQUIRIR O PDI DE ACORDO COM OS 

PROCESSOS DEFINIDOS. 

 

Isto é necessário para assegurar que 

existe um registo do processo auditável, 

para proteção de possíveis 

reivindicações de autenticidade, mas 

também para detetar se acontecem, 

alterações não autorizadas nos acervos 

digitais, e que os objetos digitais podem 

ser identificados e colocados no contexto 

mais apropriado. 

Definição de Procedimentos operacionais; manuais 

que descrevem procedimentos de submissão; 

documentação disponível sobre como o repositório 

adquire e gere a Preservação e Descrição da 

Informação (PDI); Criação de listas de verificação 

ou sumários, disponíveis para consulta da 

Comunidade. 

  

Nota: Em especial, os seguintes aspetos devem ser verificados: 

4.2.6.1  O repositório deve ter processos definidos 

para a aquisição de PDI. 

    
  

4.2.6.2  O repositório deve executar processos 

definidos para a aquisição de PDI.  

    

  

4.2.6.3  O repositório deve garantir que o PDI é 

constantemente associada à informação 

relevante do conteúdo. 
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4.2.7  O REPOSITÓRIO DEVE GARANTIR 

QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE 

CONTEÚDO DOS PACKAGE DE 

INFORMAÇÃO ARQUIVADO SÃO 

PERCETÍVEIS PARA A COMUNIDADE 

NO MOMENTO EM QUE PROCEDE À 

SUA CRIAÇÃO. 

Isto é necessário, para garantir que os 

testes preliminares de conservação, são 

cumpridos, de modo a que os acervos 

digitais sejam compreensíveis para a 

Comunidade. (Ver também a métrica 4.3 

requisitos adicionais para a 

compreensibilidade.) 

Os procedimentos e testes que foram executados ao 

acervo digital para garantir a sua compreensibilidade 

à Comunidade;  

Registos dos testes que são realizados e avaliados; 

Recolha de evidências ou identificação de 

informações de representação para preencher 

eventuais lacunas de inteligibilidade que foram 

encontradas; retenção de pessoas com os 

conhecimentos da disciplina. 

  

4.2.7.1  Repositório deve ter um processo definido 

para testar a compreensibilidade, pela sua 

comunidade, das Informações do conteúdo 

dos packages de informação arquivados a 

aplicar no momento da sua criação  

    

  

4.2.7.2  O repositório deve executar o processo de 

teste para cada classe de Informações do 

conteúdo das packages de informação 

arquivados. 

    

  

4.2.7.3 Se o teste de compreensibilidade falhar, o 

repositório deve trabalhar/desenvolver a 

informação sobre o conteúdo dos packages de 

informação arquivados, até o nível necessário 

de compreensibilidade. 

    

  

4.2.8  O REPOSITÓRIO DEVE VERIFICAR SE 

CADA PACKAGES DE INFORMAÇÃO 

ARQUIVADOS ESTÃO COMPLETOS E 

CORRECTOS NO MOMENTO EM QUE 

PROCEDE À SUA CRIAÇÃO. 

Isto é necessário, a fim de garantir que o 

que está a ser preservado a longo prazo, 

está a ser corretamente registado com as 

informações fornecidas pelos 

produtores. 

Descrição do procedimento que verifica 

integralidade e exatidão dos packages de 

informação arquivados; registos do procedimento.   
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4.2.9 O REPOSITÓRIO DEVE 

PROPORCIONAR UM MECANISMO 

INDEPENDENTE PARA VERIFICAÇÃO 

DA INTEGRIDADE DA COLEÇÃO 

/CONTEÚDO. 

Isto é necessário para permitir a 

auditoria da integridade da coleção como 

um todo. 

Documentação fornecida na submétrica 4.2.1 através 

4.2.4; documentação dos acordos negociados entre o 

produtor e o repositório (ver 4.1.1-4.1.8); Acesso ao 

material recebido e ações associadas (recibo, ação, 

etc.) datas; verificações de acessos periódicas. 

  

4.2.10  O REPOSITÓRIO TEM REGISTOS 

ATUALIZADOS DE AÇÕES E 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE 

SÃO RELEVANTES PARA A CRIAÇÃO 

DOS PACKAGES DE INFORMAÇÃO 

ARQUIVADOS  

Isto é necessário de modo a garantir que 

nada de relevante é omitido sobre o 

registo, que pode ser necessário 

providenciar um meio independente para 

verificar se os packages de informação 

arquivados foram criados 

adequadamente, de acordo com os 

procedimentos definidos (ver 

submétricas 4.2.1. e 4.2.9). Esta rotina é 

da responsabilidade do repositório para 

justificar a sua prática nesta matéria. 

Documentação das decisões e/ou ações tomadas, 

com registo da data da ocorrência; Registo de acesso 

aos metadados de preservação, armazenados e 

ligados a objetos digitais pertinentes. 
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4.3 PLANEAMENTO DA PRESERVAÇÃO 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que se 

podem usar para demonstrar que se cumprem 

estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, de 

como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

4.3.1  O REPOSITÓRIO DEFINE E 

DOCUMENTA ESTRATÉGIAS DE 

PRESERVAÇÃO RELEVANTES PARA O 

SEU ACERVO. 

Isto é necessário, para demonstrar de 

forma clara os planos do repositório para 

garantir que as informações 

permanecerão disponíveis e utilizáveis 

para as gerações futuras e também para 

garantir um meio de verificação e 

validação do trabalho de preservação. 

A documentação que descreve cada risco de 

preservação identificado e a estratégia para lidar 

com esse risco. 

    

4.3.2  O REPOSITÓRIO DEVE TER 

MECANISMOS PARA O CONTROLO DO 

AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO. 

Isto é necessário para que o repositório 

possa reagir a mudanças e, assim, 

garantir que a informação preservada 

permanece compreensível e utilizável 

pela Comunidade. 

Dados sobre as pesquisas da comunidade do 

repositório. 

    

4.3.2.1  O repositório deve ter mecanismos, em 

funcionamento, para monitorização e 

notificação, de modo a que, quando as 

informações que representa são inadequadas 

para a comunidade, possa entender os dados. 

Isto é necessário, para garantir que a 

informação preservada permanece 

compreensível e utilizável pela 

Comunidade. 

Acesso à informação através de um serviço de 

registo; subscrição de um serviço de vigilância 

tecnológica, dados das pesquisas dos seus membros 

da comunidade, processos de trabalho relevantes 

para lidar com essas informações. 

    

4.3.3   O REPOSITÓRIO TEM MECANISMOS 

PARA MUDAR OS PLANOS DE 

Isto é necessário para que o repositório 

esteja preparado para as mudanças 

Planos de Preservação vinculados à vigilância 

tecnológica formal ou informal; planeamento de 
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PRESERVAÇÃO, COMO RESULTADO 

DE SUAS ATIVIDADES DE 

MONITORIZAÇÃO. 

impostas por pressões de ambientes 

externos que podem fazer, com que os 

planos atuais de preservação, não sejam 

a melhor escolha para os próximos 

tempos, tendo que os alterar e 

implementar. 

preservação ou processos que estão programadas 

para intervalos de tempo mais curtos (por exemplo, 

não superior a cinco anos); evidências de políticas 

de preservação e frequentes atualizações planos de 

preservação;  

Secção de políticas de preservação que mostra como 

os planos podem ser atualizados e aponta, como 

muitas vezes os repositórios são obrigados a rever e 

atualizar os planos.  

 

4.3.3.1  O repositório deve ter mecanismos para criar, 

identificar ou recolher qualquer informação 

representativa extra, que seja necessária. 

Isto é necessário, a fim de garantir que a 

informação preservada permanece 

compreensível e utilizável pela 

Comunidade. 

Subscrição de um serviço de registo de formatos; 

subscrição de um serviço de vigilância tecnológica; 

planos de preservação. 
    

4.3.4  O REPOSITÓRIO DEVE 

PROVIDENCIAR EVIDÊNCIAS SOBRE 

A REALIZAÇÃO EFETIVA DAS SUAS 

AÇÕES DE PRESERVAÇÃO. 

Isto é necessário para garantir à 

Comunidade que o repositório será 

capaz de tornar a informação disponível 

e utilizável a médio e longo prazo. 

Recolha adequada de metadados sobre a 

preservação; Evidências de usabilidade dos objetos 

digitais selecionados aleatoriamente, realizada 

dentro do sistema; histórico demonstrativo da 

retenção de objetos digitais utilizáveis ao longo do 

tempo; Dados sobre as pesquisas da comunidade. 
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4.4 PRESERVAÇÃO DOS  PACKAGES DE INFORMAÇÃO ARQUIVADOS 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que se 

podem usar para demonstrar que se cumprem 

estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, de 

como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

4.4.1  ESTE REPOSITÓRIO TEM 

ESPECIFICAÇÕES SOBRE COMO 

OS  PACKAGES DE INFORMAÇÃO 

ARQUIVADOS SÃO ARMAZENADAS 

ATÉ O NÍVEL DE BIT. 

Isto é necessário, para garantir que a 

informação pode ser extraída a partir 

do  package de informação arquivado a 

longo prazo. 

 Documentação do formato da package de 

informação arquivado; Dicionário que Especifica da 

Linguagem dos Dados,  

Descrições dos componentes dos dados. 

    

4.4.1.1  O repositório deve preservar a informação 

sobre o conteúdo do  package de informação 

arquivado. 

Isto é necessário porque é a missão 

fundamental de um repositório para 

preservar as informações de conteúdo 

para suas Comunidades. 

Preservação da documentação, do processo de fluxo 

de trabalho; Documentação do processo de fluxo de 

trabalho;  

Documentos das políticas de preservação que 

especificam o tratamento dos packages de 

informação arquivados, bem como, em que 

circunstâncias podem ser apagados; capacidade de 

demonstrar a sequência de conversões de um 

package de informação arquivado, para qualquer 

objeto digital em particular ou grupo de objetos 

submetidos; documentação sobre a ligação dos 

objetos submetidos e os packages de informação 

arquivados que existem. 
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4.4.1.2 O repositório deve monitorizar ativamente a 

integridade dos packages de informação 

arquivados. 

Isto é necessário, para proteger a 

integridade dos objetos arquivados ao 

longo do tempo. 

Informações de estabilidade (por exemplo, listas de 

verificação) para cada objeto digital submetido/ 

packages de informação arquivados; registos de 

listas de estabilidade; documentação de como os 

packages de informação arquivados e informações 

sobre a estabilidade são mantidos separados; 

documentação de como packages de informação 

arquivados e registos de adesão são mantidos 

separados. 

    

4.4.2  O REPOSITÓRIO TEM REGISTOS 

ATUALIZADOS DE AÇÕES E 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE 

SÃO RELEVANTES PARA 

CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS 

PACKAGES DE INFORMAÇÃO 

ARQUIVADOS. 

Isto é necessário, para garantir que a 

documentação não é omitida ou errônea 

ou de autenticidade duvidosa. 

Documentação de decisões e/ou medidas tomadas; 

Registos de metadados de preservação, armazenados 

e ligados a objetos digitais pertinentes. 

  

4.4.2.1  O repositório deve ter procedimentos para 

todas as ações realizadas com os packages de 

informação arquivados. 

Isto é necessário para assegurar que 

qualquer ação realizada contra um 

package de informação arquivado não 

altera a sua informação de uma forma 

inaceitável para as Comunidades. 

Documentação escrita que descreve todas as ações 

que podem ser executadas contra um package de 

informação arquivado.   

4.4.2.2  O repositório deve ser capaz de demonstrar 

que as ações realizadas com os packages de 

informação arquivados são compatíveis com 

a especificação dessas ações. 

Isto é necessário para assegurar que 

qualquer ação realizada contra um 

package de informação arquivado não 

altera a sua informação de uma forma 

inaceitável para as Comunidades. 

Registos de preservação dos metadados, 

armazenados e ligados a objetos digitais pertinentes 

e documentação dessa ação; auditorias processuais 

do repositório, mostrando que todas as ações estão 

em conformidade com os processos definidos. 
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4.5 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que se 

podem usar para demonstrar que se cumprem 

estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, de 

como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

4.5.1  O REPOSITÓRIO ESPECÍFICA 

INFORMAÇÕES SOBRE OS 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PERMITIR A COMUNIDADE, 

DESCOBRIR E IDENTIFICAR 

MATERIAL DE INTERESSE. 

Isto é necessário para permitir a 

descoberta das participações no 

repositório. 

Informações descritivas e recuperação dos 

metadados descobertos, e outra documentação que 

descreve o objeto. 
    

4.5.2  O REPOSITÓRIO CAPTURA OU CRIA 

INFORMAÇÕES DESCRITIVAS 

MÍNIMAS, QUE PERMITAM A 

ASSOCIAÇÃO AOS PACKAGES DE 

INFORMAÇÃO ARQUIVADOS.  

Isto é necessário para assegurar que a 

informação descritiva está associada 

com um package de informação 

arquivado. 

Metadados descritivos; Identificador único fixo, 

interno ou externo ou localizador que está associado 

com o package de informação arquivado (ver 

também 4.2.4 sobre identificador fixo, único); 

documentação da arquitetura técnica do sistema; 

acordos com depositantes; definição da política de 

metadados, agregando detalhes dos requisitos dos 

metadados e uma declaração que descreve quando a 

responsabilidade pela sua aquisição termina; 

documentação do workflow. 
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4.5.3  O REPOSITÓRIO MANTÉM LIGAÇÕES 

BIDIRECIONAIS ENTRE CADA 

PACKAGE DE INFORMAÇÃO 

ARQUIVADO E SUAS INFORMAÇÕES 

DESCRITIVAS. 

Isto é necessário para assegurar que 

todos os packages de informação 

arquivados podem ser localizados e 

recuperados. 

Metadados descritivos; identificador único, ou 

localizador fixo associado com o package de 

informação arquivado; Documentação da relação 

entre o package de informação arquivado e os seus 

metadados; documentação técnica da arquitetura do 

sistema; documentação de workflow do processo. 

    

4.5.3.1 O repositório deve manter as associações 

entre os packages de informação arquivados 

e sua informação descritiva ao longo do 

tempo. 

Isto é necessário para assegurar que 

todos os packages de informação 

arquivados continuam a poder ser 

localizados e recuperados. 

Registos detalhados sobre a manutenção contínua ou 

a verificação da integridade dos dados e das suas 

relações com a informação descritiva associada, 

especialmente após o reparo ou modificação do 

package de informação arquivado; legado de 

informação descritiva; identificador fixo ou 

localizador; relação entre o package de informação 

arquivado e sua informação descritiva; 

documentação técnica da arquitetura do sistema; 

documentação do workflow do processo. 
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4.6 GESTÃO DE ACESSO O termo "acesso" assume vários sentidos, incluindo o acesso de utilizadores ao sistema do repositório, por exemplo, segurança física e 

autenticação do utilizador, e os diferentes estádios de acesso aos registos (fazer um pedido, verificar os direitos... ou elaboração e envio de 

um Package de Disseminação de Informação). Esta secção incide sobre elas. Está dividida por dois requisitos principais: o primeiro está 

relacionado com a existência e implementação de políticas de acesso, e o outro com a capacidade do repositório para fornecer 

comprovadamente objetos autênticos como Package de Disseminação de Informação. Assim, o primeiro requisito diz respeito a pedidos 

iniciados por um utilizador e como o repositório lida com eles, para garantir que os direitos e acordos são respeitados, que a segurança é 

monitorizada, que os pedidos são cumpridos, etc. o segundo requisito refere-se ao que é entregue ao consumidor e a confiança que pode 

ser colocado no mesmo. É preciso entender que as capacidades e sofisticação do sistema de acesso irão variar dependendo da comunidade 

do repositório e os mandatos de acesso do repositório. Devido à variedade de repositórios e mandatos de acesso, estes critérios podem 

estar sujeitos a perguntas sobre a aplicabilidade e interpretação a nível local.  

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que se 

podem usar para demonstrar que se cumprem 

estes requisitos: 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, 

para listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use 

os títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, de 

como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

4.6.1 O REPOSITÓRIO CUMPRE COM AS 

POLÍTICAS DE ACESSO. 

Isto é necessário, para garantir que o 

repositório abordou completamente 

todos os aspetos do uso, que possam 

afetar a confiabilidade do repositório, 

particularmente com referência ao apoio 

da comunidade de utilizadores. 

Demonstração das políticas definidas que estão 

disponíveis para as comunidades de utilizadores; 

informações sobre as capacidades do utilizador 

(matrizes de autenticação); auditoria de registos de 

pedidos de acesso; testes explícitos de alguns tipos 

de acesso. 

    

4.6.1.1  O repositório deve registar e avaliar todas as 

falhas e anomalias de gestão do acesso. 

Isto é necessário, para identificar as 

ameaças à segurança e falhas no sistema 

de gestão de acesso. 

Registos de acesso, capacidade do sistema para usar 

a análise automatizada / ferramentas de 

monitorização e criação de mensagens do 

problema/erro; notas de avaliações realizadas ou 
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medidas tomadas como resultado de comentários. 

4.6.2 O REPOSITÓRIO SEGUE AS POLÍTICAS 

E PROCEDIMENTOS DEFINIDOS QUE 

PERMITAM A DIVULGAÇÃO DOS 

OBJETOS DIGITAIS QUE SÃO 

IDENTIFICADOS COMO ORIGINAIS, 

BEM COMO OS ELEMENTOS DE 

PROVA A SUA AUTENTICIDADE. 

Isto é necessário para estabelecer uma 

cadeia auditável de autenticidade do 

package de informação arquivado para 

objetos digitais disseminados. 

Documentos do projeto do sistema; instruções de 

trabalho (se os Package de Disseminação de 

Informação envolvem o processamento manual); 

processo passo a passo; produção de uma cópia da 

amostra com provas de autenticidade; documentação 

dos requisitos da comunidade para evidência de 

autenticidade. 

    

4.6.2.1  O repositório deve gravar e agir de acordo 

com relatórios de problemas sobre erros nos 

dados ou respostas dos utilizadores. 

Isto é necessário para que os 

utilizadores considerem o repositório 

como uma fonte confiável de 

informações. 

Documentos do projeto do sistema; instruções de 

trabalho (se os Package de Disseminação de 

Informação envolvem o processamento manual); 

processo passo a passo; Registos de encomendas e 

produção de Package de Disseminação de 

Informação; Documentação de relatórios de erros e 

das ações tomadas. 
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5 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE RISCO 

 

 5.1 GESTÃO DE RISCO DA INFRAESTRTURA TÉCNICA 

 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que se 

podem usar para demonstrar que se cumprem os 

requisitos 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, para 

listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use os 

títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, de como 

os repositórios 

medem esta métrica. 

 

5.1.1  O REPOSITÓRIO DEVE 

IDENTIFICAR E GERIR OS 

RISCOS DAS OPERAÇÕES DE 

PRESERVAÇÃO E OS 

OBJETIVOS ASSOCIADOS COM 

A INFRA-ESTRUTURA. 

Necessário para garantir uma 

infraestrutura segura e confiável. 

 

Inventário da infraestrutura do sistema; avaliações 

tecnológicas periódicas; estimativas de vida útil de 

componentes do sistema; exportação de registos 

autênticos para um sistema independente; uso de 

programas abertos fortemente suportado pela 

comunidade (ex. Apache, iRODS, Fedora); 

recriação de arquivos a partir de cópias de 

segurança.   

 

5.1.1.1  O repositório deve empregar 

tecnologias apropriadas de 

monitorização e notificação  

Necessário para garantir a rastreabilidade 

de situações em que os equipamentos e 

programas se podem tornar obsoletos e se 

torna necessário proceder á migração da 

infraestrutura. 

Gestão de relatórios periódicos de avaliação da 

tecnologia. Comparação da tecnologia existente em 

cada nova avaliação. 
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5.1.1.1.1 O repositório deve dispor de 

tecnologia adequada para os serviços 

que presta a uma determinada 

comunidade. 

Necessário para fornecer os níveis de 

serviço esperados, contratados, seguro e 

persistentes, incluindo: facilidade de 

ingestão e disseminação através de 

interfaces adequadas para os depositantes 

e utilizadores e tecnologias de 

transferência; gestão continuada dos 

objetos digitais; estratégias de soluções 

de preservação, como a migração e 

segurança do sistema. 

 

A atualização permanente da tecnologia de uma 

determinada comunidade, expectativas e perfis de 

uso; disponibilidade de largura de banda suficiente 

para suportar a ingestão e os pedidos dos 

utilizadores; obtenção sistemática de informação 

sobre a adequação dos equipamentos e programas; 

manutenção de um inventário atualizado dos 

equipamentos. 

 

  

 

5.1.1.1.2 O repositório deve dispor de 

procedimentos com vista a monitorar 

e receber notificações quando for 

necessário proceder à mudança da 

tecnologia.  

Necessário para garantir níveis de serviço 

esperados, contratados, seguros e 

persistentes. 

Auditorias de capacidade versus utilização atual; 

auditorias de taxas de erro observadas; auditorias de 

desempenho em situações de congestionamento que 

limitem as necessidades de acesso dos utilizadores; 

documentação sobre a avaliação da tecnologia; 

atualização sobre oferta do mercado.    

 

5.1.1.1.3  O repositório deve dispor de 

procedimentos para avaliar as 

necessidades de mudança do 

equipamento atual.  

Necessário para garantir que o 

repositório tem a capacidade de tomar 

decisões informadas e em tempo 

oportuno quando houver indicação de 

necessidade de novo equipamento. 

Procedimentos de avaliação; documentação sobre 

os recursos humanos com competência em cada 

subsistema.  

  

 

5.1.1.1.4  O repositório deve dispor de 

procedimentos, compromissos e 

investimentos necessários para 

substituir o equipamento quando for 

essa a conclusão da avaliação.  

Necessário para garantir a substituição de 

equipamento em tempo oportuno, de 

modo a evitar falhas no sistema ou 

inadequação do seu desempenho. Sem 

esse compromisso e, mais importante, 

sem recursos financeiros garantidos ou 

caucionados por uma linha de 

financiamento segura, os alertas e 

notificações serão de pouco valor. O 

Declaração de compromisso de fornecimento de 

níveis de serviço esperado e contratado; evidência 

de disponibilidades de ativos financeiros para 

aquisição de equipamento; demonstração de 

poupança de custos através da amortização de 

custos com o novo sistema  
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repositório deve ter mecanismos de 

avaliação da eficácia dos novos sistemas 

antes da implementação do sistema de 

produção.  

 

5.1.1.1.5  O repositório deve dispor de 

programas apropriados para os 

servições que pretende disponibilizar 

a uma determinada comunidade.  

Necessário para fornecer os níveis de 

serviço esperados, contratados, seguro e 

persistentes, incluindo: facilidade de 

ingestão e disseminação através de 

interfaces adequadas para os depositantes 

e utilizadores e tecnologias de 

transferência; gestão continuada dos 

objetos digitais; estratégias de soluções 

de preservação, como a migração e 

segurança do sistema.  

A atualização permanente da tecnologia de uma 

determinada comunidade, expectativas e perfis de 

uso. Disponibilidade de programas adequados para 

garantir a ingestão e os pedidos dos utilizadores; 

obtenção sistemática de informação sobre a 

adequação dos programas e serviços; manutenção 

de um inventário atualizado das aplicações 

existentes. 

  

  

 

5.1.1.1.6 O repositório deve dispor de 

procedimentos para monitorizar e 

receber notificações quando for 

necessário proceder a modificações 

aos programas.  

Necessário para garantir níveis de serviço 

esperados, contratados, seguros e 

persistentes.  

Auditorias de capacidade versus utilização actual; 

auditorias de taxas de erro observadas; auditorias de 

desempenho em situações de congestionamento que 

limitem as necessidades de acesso dos utilizadores; 

documentação sobre a avaliação da tecnologia; 

atualização sobre oferta do mercado.    

 

5.1.1.1.7 O repositório deve dispor de 

procedimentos para avaliar as 

necessidades de alteração das 

aplicações existentes. 

Necessário para garantir que o 

repositório tem a capacidade de tomar 

decisões informadas e em tempo 

oportuno quando houver indicação de 

necessidade de novas aplicações.  

Procedimentos de avaliação; documentação sobre 

os recursos humanos com competência em cada 

subsistema. 
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5.1.1.1.8 O repositório deve dispor de 

procedimentos, compromisso e 

investimento suficiente para substituir 

as aplicações existentes quando tal for 

recomendado através das avaliações 

efetuadas.  

Necessário para garantir a substituição 

das aplicações em tempo oportuno, de 

modo a evitar falhas no sistema ou 

inadequação do seu desempenho. Sem 

esse compromisso e, mais importante, 

sem recursos financeiros garantidos ou 

caucionados por uma linha de 

financiamento segura, os alertas e 

notificações serão de pouco valor. O 

repositório deve ter mecanismos de 

avaliação da eficácia dos novos sistemas 

antes da implementação do sistema de 

produção. 

Declaração de compromisso de fornecimento de 

níveis de serviço esperado e contratado; evidência 

de disponibilidades de ativos financeiros para 

aquisição de aplicações; demonstração de poupança 

de custos através da amortização de custos com o 

novo sistema  

  

 

5.1.1.3 O repositório deve dispor de 

mecanismos efetivos para detetar a 

corrupção dos bits ou a sua perda  

Necessário para assegurar que APIs e 

metadados não estão corrompidos ou é 

detetada qualquer perda de dados que 

esteja dentro dos milites de tolerância 

estabelecidos (ver 3.5.5). 

Documentação relativa à especificação dos 

mecanismos de deteção das taxas de erro e de 

correção utilizados; análise de risco; relatórios de 

erro; análise de ameaças; análises periódicas da 

integridade dos objetos do repositório.    

 

5.1.1.3.1 O repositório deve registar e reportar 

à administração todos os incidentes 

relacionados com a corrupção ou 

perda dos dados e os passos a serem 

seguidos para a 

reparação/substituição dos dados 

corrompidos ou perdidos  

Necessário para assegurar que a 

administração do repositório é mantida 

informada sobre incidentes e ações de 

recuperação bem como a identificação 

das fontes de dados corrompidos ou 

perdidos. 

Procedimentos relativos à comunicação de 

incidentes aos administradores; Registos de 

metadados de preservação; comparação de diários 

de erros para relatórios de administração; 

procedimentos de escalada de problemas com 

perdas de dados; rastreio de fontes de incidentes; 

ações realizadas para remover fontes de incidentes.    

 

5.1.1.4 O repositório deve dispor de um 

processo para registar e reagir a 

novas atualizações de segurança 

baseadas em benefícios decorrentes 

de uma análise de risco. 

 

Necessário para proteger a integridade 

dos objetos de arquivo de ações não 

autorizadas de modificação ou 

eliminação. 

Registo de riscos (lista de todas as atualizações 

disponíveis e documentação de análise de risco); 

evidência de processos de atualização (controle de 

atualizações do servidor); documentação relativa a 

atualizações da instalação.  
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5.1.1.5 O repositório deve ter definidos 

processos para armazenamento e/ou 

alterações do equipamento (ex. 

refrescamento, migração).  

Necessário para garantir que não haverá 

perda de dados quando falha o suporte de 

armazenamento ou o equipamento não 

permite mais o acesso aos dados. 

Documentação dos processos de migração; políticas 

relacionadas ao suporte de equipamento, 

manutenção e substituição; documentação dos 

ciclos de vida de suporte esperados do fabricante de 

equipamento; políticas relacionadas com a migração 

dos registos para equipamentos alternativos.   

 

5.1.1.6  O repositório deve ter identificados e 

documentados todos os processos 

críticos que afectam a capacidade 

para cumprir com as 

responsabilidades obrigatórias.  

Necessário, para garantir que os 

processos críticos podem ser monitorados 

com vista a cumprir com as 

responsabilidades obrigatórias e para 

assegurar que quaisquer alterações a 

esses processos são examinados e 

testados 

Matriz de rastreabilidade entre os processos e os 

requisitos obrigatórios.  

  

 

5.1.1.6.1 O repositório deve ter um processo de 

gestão de mudança documentado que 

identifica alterações em processos 

críticos que potencialmente afetam a 

capacidade do repositório para 

cumprir com suas responsabilidades 

obrigatórias.  

Necessário para garantir que o 

repositório pode especificar não apenas 

os processos atuais, mas os processos 

anteriores, que foram aplicados aos 

objetos custodiados. 

 

Documentação do processo de gestão da mudança; 

avaliação do risco associado a um processo de 

mudança; análise do impacto esperado de um 

processo de mudança; comparação dos diários das 

atuais mudanças de processos versus análise do seu 

impacto e criticidade.  

  

 

5.1.1.6.2 O repositório deve dispor de um 

processo para testar e avaliar o efeito 

das mudanças exercidas sobre os 

processos críticos. 

Necessário para proteger a integridade 

dos processos críticos do repositório de 

tal forma que mantenham a sua 

capacidade de atender aos requisitos 

obrigatórios. 

Procedimentos sobre forma de realização de testes 

devidamente documentados; resultados de testes 

anteriores e prova de alterações realizadas com base 

nos mesmos; análise do impacto de uma mudança 

de processo  
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5.1.2 O REPOSITÓRIO DEVE 

GARANTIR A GESTÃO DO 

NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DAS 

CÓPIAS DE TODOS OS 

OBJECTOS DIGITAI. 

Necessário para comprovar que o 

repositório permite fornecer uma cópia 

autêntica de um objeto digital específico  

Testes de pesquisa aleatória; validação da existência 

do objeto para cada local registado; validação de um 

local registado para cada objeto em sistemas de 

armazenamento; proveniência e fixidez da 

informação de verificação; registo de localização/ 

diário dos objetos digitais comparado com o 

número esperado e localização de cópias de objetos 

específicos.   

 

5.1.2.1 O repositório deve ter possuir 

mecanismos para assegurar que 

qualquer ou as várias cópias de 

objetos digitais estão sincronizadas. 

  

Necessário para garantir que as várias 

cópias de um objeto digital de mantêm 

idênticas, dentro de um espaço de tempo 

estabelecido pelo repositório como 

aceitável, e que uma cópia pode ser usada 

para substituir a cópia corrompida do 

objeto. 

Fluxos de trabalho de sincronização; análise do 

sistema relativamente ao tempo que a sincronizar as 

cópias; procedimentos / documentação de processos 

de sincronização. 
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5.2 GESTÃO DO RISCO DE SEGURANÇA 

REF. MÉTRICA Texto de apoio 

Exemplo de documentos do Repositório que se 

podem usar para demonstrar que se cumprem os 

requisitos 

Breve descrição das 

provas (acrescentar 

linhas se necessário, para 

listar todos os 

documentos relevantes 

para uma norma). Use os 

títulos curtos dos 

documentos. Coloque a 

descrição detalhada de 

cada documento no 

quadro. 

Explicação, de 

como os 

repositórios 

medem esta 

métrica. 

5.2.1  O REPOSITÓRIO DEVE 

REALIZAR UMA ANÁLISE 

SISTEMÁTICA DOS FACTORES 

DE RISCO DE SEGURANÇA 

ASSOCIADOS AOS DADOS, 

SISTEMAS, MEIOS HUMANOS E 

INSTALAÇÕES FÍSICAS. 

Necessário para garantir um serviço 

continuado e ininterrupto a uma 

determinada comunidade. 

O Repositório aplica as boas práticas previstas na 

ISO 27000 relativas à lista de controlo do sistema; 

risco, ameaças, ou análise de controlo. 

  

5.2.2  O REPOSITÓRIO TENHA 

IMPLEMENTADO CONTROLES 

PARA RESPONDER 

ADQUADAMENTE A CADA UM 

DOS RISCOS DE SEGURANÇA 

DEFINIDOS. 

 

Necessário para assegurar que foram 

estabelecidos os controlos suficientes 

para garantir a segurança do repositório. 

O Repositório aplica as boas práticas previstas na 

ISO 27000 relativas à lista de controlo do sistema; 

risco, ameaças, ou análise de controlo; 

cumulativamente aos controlos baseados na deteção 

de risco e avaliação. 

O Repositório mantem uma certificação ISO 17799. 
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5.2.3  TENHA SIDO IDENTIFICADO 

PARA OS MEIOS HUMANOS DO 

REPOSITÓRIO OS PERFIS DOS 

POSTOS DE TRABALHO, 

RESPONSABILIDADES, E 

AUTORIZAÇÕES 

RELATIVAMENTE À 

IMPLEMENTAÇÃO DE 

MUDANÇAS NO SISTEMA. 

Necessário para assegurar que os 

indivíduos têm a autoridade para 

implementar alterações, foram atribuídos 

os recursos necessários ao esforço 

previsto, e que os intervenientes serão 

responsáveis pela implementação das 

mesmas. 

O Repositório aplica as boas práticas previstas na 

ISO 27000 relativas ao organograma; documentação 

de autorização do sistema. 

O Repositório mantem uma certificação ISO 17799 

  

5.2.4  O REPOSITÓRIO DEVERÁ 

DISPOR DE PLANOS ESCRITOS 

RELATIVOS À PREPARAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE DESASTRES 

INCLUINDO PELO MENOS UMA 

CÓPIA EXTERNA DE TODA A 

INFORMAÇÃOO PRESERVADA 

JUNTAMENTE COM UMA CÓPIA 

EXTERNA DOS PLANOS DE 

RECUPERAÇÃO. 

Necessário para assegurar que existem 

no local suficientes recursos de cópia e 

recuperação para facilitar a preservação 

contínua e acesso aos sistemas e seu 

conteúdo, com limitada interrupção de 

serviços. 

O Repositório aplica as boas práticas previstas na 

ISO 27000 relativas aos planos de desastre e 

recuperação; Informação e evidência sobre pelo 

menos uma cópia externa de toda a informação 

preservada juntamente com uma cópia externa dos 

planos de recuperação; plano do serviço de 

continuidade; documentação ligando entre perfis e 

atividades; dados geológicos, geográficos e 

meteorológicos ou avaliação de ameaças. 

O Repositório mantem uma certificação ISO 17799   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
DA APDSI 

A APDSI tem por objeto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento em Portugal. 

Para a prossecução do seu objeto, a Associação poderá desenvolver todas as atividades que 
julgue necessárias ou convenientes, nomeadamente: 

 Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à 
Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento 

 Contribuir para o combate à infoexclusão 

 Apoiar e desenvolver atividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da 
Informação ao maior número possível de cidadãos 

 Promover e dinamizar projetos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e 
do Conhecimento 

Em harmonia com este objetivo, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do 
desenvolvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem 
distinção de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de 
outros factores, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação. 
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