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Introdução

O aumento do volume de documentos produzidos e recebidos pelas instituições 
da Administração Pública no desenvolvimento das suas actividades coloca a avalia-
ção e selecção de documentos como um desafio no processo da preservação da 
memória institucional. 

Hoje em dia, pretender conservar tudo é uma opção que se revela impraticável 
devido aos problemas que acarreta, tais como: a falta de espaço físico, dificuldades 
de acesso à documentação, perda da informação, entre outros.

Para ultrapassar este cenário (documentos acumulados) deve-se fazer uma avalia-
ção permanente por forma a reduzir ao essencial o volume de documentos a con-
servar, proporcionando deste modo uma boa gestão de arquivo e valorizando o 
património documental.

O presente guião visa apoiar as comissões de avaliação de documentos da Adminis-
tração Pública no processo de avaliação e destinação de documentos.
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1. Conceito

Avaliação de documentos é o processo de análise e selecção de documentos visan-
do estabelecer prazos para a sua guarda nas fases corrente e intermediária e a sua 
destinação final (eliminação ou guarda permanente).

2. Objectivos

A avaliação de documentos visa alcançar os seguintes objectivos:

• Reduzir ao essencial a massa documental dos arquivos;

• Localizar a informação com celeridade;

• Dispor de maior espaço físico para arquivo de documentos;

• Racionalizar o uso de recursos humanos na busca de documentos; 

• Reduzir os recursos materiais e financeiros, arquivando o essencial;

• Preservar o património arquivístico

• Controlar o processo de produção documental.

3. Procedimentos para avaliação de documentos

Para que o processo de avaliação de documentos atinja os resultados desejados é 
preciso cumprir com os seguintes procedimentos:

a) Ter formalmente criada a comissão de avaliação de documentos nos termos do 
Diploma Ministerial nº 37/2010, de 16 de Fevereiro e capacitados tecnicamente os 
seus membros;

b) Ter a tabela de temporalidade de documentos das actividades - meio e activida-
des – fim;

c) Identificar os conjuntos documentais a serem avaliados;

• Para facilitar o processo de avaliação, os documentos devem ser classifica-
dos no momento da sua produção.

• Os documentos devem ser arquivados de acordo com a classificação
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3.1. Avaliação Propriamente Dita

•	 Documentos	produzidos	e	não	classificados:

1. Deve-se atribuir o código de acordo com o plano de classificação em vigor;

2. Verificar a temporalidade dos documentos e dar a destinação de acordo com a 
tabela de temporalidade. 

•	 Documentos	Classificados

1. Verificar a classificação de acordo com o plano de classificação;

• Proceder à análise e separação física dos documentos. Dependendo da 
fase do arquivo (corrente ou intermediário), poder-se-á formar conjunto 
de documentos a serem transferidos do arquivo corrente para o interme-
diário, recolhidos para o arquivo permanente ou eliminados, nos termos 
do Diploma Ministerial nº31/2008, de 30 de Abril;

1. Transferência e Recolha de Documentos

Transferência - é o processo de passagem de documentos do arquivo corrente 
para o arquivo intermediário;

Recolha/Recolhimento - é o processo de passagem de documentos para guarda 
no arquivo permanente.

Na	transferência	ou	recolha	deve-se:

• Organizar os documentos avaliados, salvaguardando os conjuntos docu-
mentais (processos/dossiers);

• Higienizar os documentos e guarda-los em pastas ou caixas apropriadas.

• Preencher a Ficha de Remessa, arrolando os conjuntos documentais a se-
rem remetidos ao arquivo intermediário ou permanente – Ver o anexo 1 
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• Remeter os documentos ao arquivo intermediário ou permanente;

• Preencher o Auto de Entrega - Ver o anexo 2

2. Eliminação de Documentos

Eliminação - é processo de destruição manual ou mecânica dos documentos 
desprovidos de valor primário e secundário.

Valor primário – decorre da razão pela qual o documento foi gerado pelo órgão 
ou instituição, no exercício de suas actividades, destacando-se o valor administra-
tivo, fiscal e legal 

Valor secundário – alguns documentos mesmo depois de esgotado seu valor 
primário, continuam tendo relevância probatória ou informativa e portanto, tor-
nam-se importantes fontes de pesquisa, tanto para a Administração Pública como 
para  o cidadão.

3. Procedimentos para a Eliminação de Documentos

• Elaborar a ficha de eliminação e submeter ao Órgão Director Central do 
SNAE (Ministério da Função Pública), para aprovação – Ver o anexo 3;

Os processos ou dossiers que tratam sobre o mesmo assunto, podem ser ar-
quivados em pasta ou caixa separadas, devendo ser indicada a sequência das 
mesmas – ver a foto a baixo.
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• Aguardar pelo despacho de aprovação pelo Órgão Director Central do 
SNAE;

• Preencher o Edital de Ciência de Eliminação (Anexo V do Diploma Minis-
terial n° 31/2008, de 30 Abril) e mandar publicar no Boletim da República 
e afixá-lo na sede da instituição durante 60 dias antes da eliminação – Ver 
o anexo 4

• Passado este período sem nenhuma reclamação procede-se à eliminação 
dos documentos identificados/seleccionados, de acordo com a listagem 
de documentos aprovados pelo Órgão Director Central do SNAE;

• Após a eliminação lavra-se o auto de eliminação e manda-se afixar na sede 
da instituição – Ver o anexo 5; 

a) Em caso de reclamação deve-se encaminhar a lista e os conjuntos documentais 
reclamados ao Órgão Director Central para efeitos de reanálise;

b)  O auto de eliminação fica arquivado no arquivo permanente.

4. Condições e Material Necessários para Avaliação de Documentos de 
Arquivo

• Espaço físico para fazer a avaliação de documentos

• Espaço físico para o arquivo de documentos;

• Mesa e cadeiras;

• Estantes, pastas (para o arquivo corrente), e caixas (para o arquivo interme-
diário);

• Máscaras de protecção e batas.

A eliminação de documentos que não estejam mencionados na Tabela de 
Temporalidade de Documentos carece da autorização expressa do Órgão Di-
rector Central do SNAE.
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5. Mensuração de Documentos de Arquivo

Os critérios a adoptar para a quantificação de documentos de arquivo dependem 
das condições em que os documentos se encontram arquivados. Neste guião são 
abordadas as duas situações mais frequentes: 

1.  Documentos arquivados em estantes ou gavetas (na forma vertical ou hori-
zontal);

2. Documentos empacotados ou amontoados. 

I - Documentos na posição vertical e horizontal

Figura	1:	Documentos	acondicionados	em	caixas	nas	estantes

Para o arquivo intermediário recomenda-se estantes metálicas devido a sua 
resistência ao peso e à acção destruidora de micro organismos;

Procedimentos: Medir o comprimento de cada prateleira ocupada e multiplicar 
pelo número das mesmas.

• Estante A:  0,90 m x 6 prateleiras = 5, 40 metros lineares

• Estante B: 0,60 m x 1 prateleira = 0,60 metros lineares

• TOTAL = A + B = 6 metros lineares 
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Figura	2:	Documentos	empilhados	ou	empacotados	em	estantes

Procedimentos: Medir a altura de cada pilha de documentos e fazer somatório.

•  0,30 m + 0,25 m = 0, 55 metros lineares.

Figura	3:	Documentos	encadernados,	livros	ou	pastas	em	estantes 

Procedimentos: Medir o comprimento da estante, se os documentos estiverem 
na posição vertical, e a altura se estiverem na posição horizontal.

• 0,40 m + 0, 20 m = 0,60 metros lineares
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Figura	4:	Documentos	em	arquivos	ou	ficheiros.

Procedimentos: Medir a profundidade de cada gaveta e fazer o somatório 

• 1 m + 0,30 m = 1, 30 metros lineares.

II. Documentação Compactada e Amontoada

Para a documentação empacotada, amarrada ou amontoada utiliza-se a metragem 
cúbica, ou seja: comprimento vezes altura vezes largura das pilhas de documentos. 
Para a conversão em metros lineares, multiplica-se o resultado obtido em m� por 
12, conforme a tabela de conversão.

Figura	5:	Documentos	empacotados	em	caixas,	fora	de	estantes.
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Procedimentos: Multiplicar o comprimento pela altura e pela largura da caixa, 
para obter a metragem cúbica.

• 0,50 m X 0,30m X 0,40 m = 0,06 m� 

• Converter o resultado encontrado multiplicando-o por 12

• 0,06 m�X 12 = 0, 72 metros lineares.

III	–	Quantificação	Total

Para se obter a quantificação total dos documentos textuais faz-se o somatório dos 
resultados obtidos na mensuração dos documentos na posição vertical e horizontal 
e dos empacotados e amontoados, ou seja:

• 6 Metros lineares da (Fig. 1) +0,55 metros lineares da (Fig. 2) + 0,60 me-
tros lineares da (Fig. 3) + 1,30 metros lineares da (Fig. 4) + 0,72 metros 
lineares da (Fig. 5) = 9, 17 metros lineares.

IV- Tabela de conversão de unidades de medidas de arquivo

CONVERSÃO DE EM MULTIPLICAR POR 

METROS LINEARES QUILOGRAMAS 35 a 80 média = 50 

METRO LINEARES METROS CÚBICOS 0,6 a 0,12 média = 0,8 

QUILOGRAMAS METROS LINEARES 0,1 a 0,4 média = 0, 025 

QUILOGRAMAS METROS CÚBICOS 0, 0008 a 0, 003 média = 0, 0016 

TONELADAS METROS LINEARES 10 a 40 média = 25 

TONELADAS METROS CÚBICOS 0, 80 a 3 média = 1,6 

METROS CÚBICOS METROS LINEARES 8 a 16 média = 12 

METROS CÚBICOS QUILOGRAMAS 400 a 800 média = 600 
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Exemplos	de	conversão	de	unidades	de	medidas	de	arquivo

a) Conversão de 500 Quilogramas de documentos em metros lineares: 

(Quantidade de documentos em kg) x (multiplicador que consta da tabela 

de conversão) = (metros lineares)

(500 kg) x (0, 025) = (12, 5 metros lineares)

 b) Conversão de 10 toneladas de documentos em metros lineares: 

(Quantidade de documentos em toneladas) x (multiplicador que consta da tabela 
de conversão) = (metros lineares)

(10 toneladas) x (25) = (250 Metros lineares)

c) Conversão de 30 metros cúbicos em metros lineares: 

(Quantidade de documentos em m�) x (multiplicador que consta da tabela 

de conversão) = (metros lineares)

30 m� x 12 = 360 metros lineares

Nota:

É expressamente proibido arquivar/guardar/juntar  documentos com outros 
materiais (géneros alimentícios, equipamentos obsoletos, entre outros).
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FICHA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

_______________, ________ de ___________________ de _______

_______________, ______ de ___________________ de __________

O responsável pela transferência/recolha

_______________________________

Lista do conjunto documental da remessa

Classificação Data
Nº

Ref.

Tipo de
unidade de
arquivamento

Título

De origem Actual Transferência Recolha

Entidade remetente

Remessa saída nº __________________________
Data _________________________
Responsável ____________

Entidade destinatária
__________
Remessa entrada nº ______________________
Data _______________________
Responsável __________________

Volume total da remessa
Dimensão: ______               Outras informações úteis_________________________________
____________________________________________________________________________________________
Unidade de arquivamento:___________________________________________________

Fundo: __________________________________________________________________________
Unidades orgânicas:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Código de Classificação constante da Tabela de Temporalidade: ____________________________________
Datas-limite ________________________________________________________________________
Suporte: __________________________Dimensões __________________________________________
Outras informações úteis________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Anexo I
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2

AUTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Aos ..... dias do mês de ....................... de ...........1, no(a)...........2, perante.....................3 e
.........4, dando cumprimento ao previsto no (a)................5, procedeu-se à.............6 da
documentação proveniente de.............7 conforme consta na ficha de remessa em anexo que
rubricada e autenticada por estes representantes, fica a fazer parte integrante deste auto.

O conjunto documental identificado ficará sob custódia de....8   e a sua utilização sujeita aos
regulamentos internos, podendo ser objecto de todo o necessário tratamento técnico
arquivístico no que respeita à conservação, acessibilidade e sua comunicação.

Da entrega lavra-se o presente auto, feito em duplicado e assinado pelos representantes
das duas entidades.

........................9, ...... de.................... de......... 10

Os representantes

.............................11

....................................12

                                                       
1 Data.
2 Designação da entidade destinatária.
3 Nome e cargo do responsável da entidade remetente.
4 Nome e cargo do responsável da entidade destinatária.
5 Diploma legal ou despacho que autoriza o acto.
6 Natureza do acto: transferência, incorporação, depósito, doação, compra, etc.
7 Designação da entidade remetente.
8 Designação da entidade destinatária.
9 Local.
10 Data.
11 Assinatura da entidade remetente.
12 Assinatura da entidade destinatária.

Anexo II
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3

FICHA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

ÓRGÃO / ENTIDADE QUE PROCEDE A ELIMINAÇÃO: ÓRGÃO / SECTOR:...................

LISTAGEM Nº........................

FOLHA Nº.............................

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

UNIDADE DE ARQUIVAMENTOCÓDIGO
OU Nº DO
ITEM

ASSUNTO/SÉRIE DATAS-
LIMITE

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES /
JUSTIFICATIVA

LOCAL / DATA

____________  _____/_____/________

RESPONSÁVEL PELA LISTAGEM

________________________________

LOCAL / DATA

____________  _____/_____/________

 RESPONSÁVEL DA COMISSÃO

_________________________________

LOCAL / DATA

_________
_____/_____/______
____

O TITULAR DA
ENTIDADE QUE
SUPERINTENDE A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

____________

Anexo III
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Anexo IV

(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE)

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

A Comissão ...............1, criada por despacho nº..../...do(a)…….….2, de.......... de........3 ao abrigo
do disposto na Tabela de Temporalidade, faz saber  a quem possa interessar que no prazo de
60 dias a partir da data de publicação deste edital, se não houver oposição, eliminará   os
documentos relativos a(o) ...............................................4, do período…………...a................5

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, o desentranhamento de documentos ou
cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha a respectiva qualificação e
demonstração de legitimidade do pedido, dirigida a esta Comissão de Avaliação.

(Local e data)6

(Nome e assinatura da autoridade a que se subordina a Comissão de Avaliação)7

                                                       
1 Nome da Comissão de Avaliação de Documentos.
2 Identificação da Autoridade que criou a Comissão de Avaliação de Documentos.
3 Data de criação da Comissão de Avaliação de Documentos.
4 Conjuntos documentais a serem eliminados.
5 Datas-limite.
6 Local e data do edital.
7 Nome, cargo e assinatura signatária do edital.
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4

AUTO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Aos..... dias do mês de............. de .........1, no (a) ................2, em...................3, na presença dos abaixo
assinados, procedeu-se à eliminação, por ....................4, de acordo com o(s) artigo(s)........ do(a) ….
nº........./........ de .....................5, por autorização da entidade que superintende a Administração Pública
pelo despacho de ………….6 referente a(o)……nº…..de……..7 e disposições da Tabela de
Temporalidade, dos documentos identificados na ficha de remessa anexa, com a listagem
número.....................................................8 do período ............................9

(Responsável pela eliminação)10

                                                       

                                                       
1 Data de Eliminação.
2 Nome do órgão ou instituição produtor ou acumulador dos documentos eliminados.
3 Local onde se procedeu a eliminação.
4 Nome do meio pelo qual se procedeu à eliminação de documentos, exemplo: incineração,
fragmentação…
5 Indicação dos actos legais que autorizam a eliminação de documentos publicados no Boletim da
República.
6 Data do despacho referente à autorização para eliminação de documentos
7 Tipo, número e data da comunicação usada para pedido de autorização
8 Referência do número de listagem constante da Ficha de Eliminação de Documentos
9 Datas-limite dos documentos eliminados
10 Nome e assinatura do titular do órgão ou instituição responsável pela eliminação

Anexo V


