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I – ÂMBITO 

 Aplicável na identificação e controlo dos documentos enviados ao EAM para fins de arquivo, na atividade de 

transferência de documentos, na solicitação de acesso para consulta de documentos, na eliminação dos 

documentos e envio para reciclagem. 

II – OBJETIVOS 

 Identificar inequivocamente a documentação a incorporar no EAM. 

 Constituir prova da documentação entregue no EAM. 

 Assegurar a identificação rigorosa do conteúdo informacional de cada unidade de instalação. 

 Garantir um acesso rápido a toda a informação necessária. 

 Assegurar a guarda de documentos nos prazos estabelecidos. 

 Estabelecer critérios de uniformidade na requisição de documentos ao EAM. 

 Controlar a circulação da documentação. 

 Identificar os serviços envolvidos no processo de transferência de documentação. 

 Promover o registo de entrega da documentação no EAM. 

 Identificar inequivocamente a documentação eliminada. 

 Constituir prova da documentação eliminada. 

 Economizar o espaço do arquivo. 

 Contribuir para o bem-estar ambiental.  

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Serviço remetente – serviço que envia a documentação. 

 Serviço destinatário – serviço que recebe a documentação. 

 Fundo – conjunto de documentos de arquivo produzidos ou recebidos por uma instituição ou unidade orgânica no 

exercício da sua atividade. 

 Sub-fundo – parte de um fundo correspondente a sub-divisões sistemáticas da instituição. 

 Série – unidade arquivística constituída por um conjunto de documentos. 

 Sub-série – parte de uma série correspondente a sub-divisões sistemáticas de um assunto ou a tipologias 

documentais. 

 Datas extremas – data mais antiga e a data mais recente. 

 Destino – fim último da documentação: conservação permanente ou eliminação. 

 Classificação – numeração utilizada para classificar e recuperar um documento ou um dossier. O código de 

classificação corresponde a uma série ou sub-série do plano de classificação. 

 Cota – código numérico, alfabético ou alfanumérico, atribuído a uma unidade de instalação e/ou documento, para 

efeitos de instalação definitiva, ordenação e recuperação da informação. 

 Unidade de instalação – unidade básica de cotação, instalação e inventariação: envelopes, caixas, maços, livros, 

rolos, pastas, disquetes, bobinas, cassetes, etc.. 

 Documentos de avaliação – elementos utilizados na avaliação dos estudantes: frequências, exames finais, de 

melhoria e de recurso, trabalhos, relatórios, posters, etc. e avaliações de desempenho dos trabalhadores. 
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 Suporte documental – material usado no registo de informação. 

 Transferência de documentação – Instrumento legal que define e formaliza a passagem de documentos do 

arquivo corrente para o arquivo intermédio/definitivo. 

 Auto de eliminação de documentos em arquivo – documento (modelo) que serve de prova dos documentos 

eliminados. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 O preenchimento da guia de remessa é obrigatório em cada transferência. 

 As guias de remessa deverão ser impressas em triplicado e em papel timbrado da unidade orgânica. 

 No ato da entrega da documentação, as guias de remessa devem ser conferidas na presença dos colaboradores 

responsáveis pelo envio e pela receção da documentação e assinadas pelos mesmos. 

 O acesso aos documentos que se encontram no arquivo da ESEP (sede, pólo CP e pólo AG) têm de ser sempre 

solicitado ao EAM, via e-mail (eam@esenf.pt) durante o seu período de funcionamento. 

 Os trabalhadores apenas podem requisitar a documentação relativa ao serviço a que pertencem. 

 No caso de ser necessário requisitar documentos que não sejam relativos ao seu serviço, a requisição deverá ser 

realizada pelo coordenador do serviço a que pertence a documentação ou pelo administrador, sendo este o 

responsável pela documentação requisitada. 

 Em nenhuma situação a documentação deverá ser consultada no arquivo ou retirada do mesmo sem conhecimento 

e aprovação do EAM.  

 A documentação poderá ser consultada no arquivo na presença de um trabalhador do EAM ou em local 

diferenciado. 

 As requisições são válidas durante 10 dias. No final deste prazo a documentação terá de ser obrigatoriamente 

entregue ao EAM. 

 O preenchimento do auto de entrega é obrigatório em cada transferência. 

 O auto de entrega deve ser impresso em papel timbrado da ESEP que, após oposição de assinaturas e carimbo, 

será fotocopiado sendo a cópia entregue nos serviços/gabinetes/área remetente. 

 No ato da entrega da documentação, os autos devem ser conferidos na presença dos colaboradores responsáveis 

pelo envio e pela receção da documentação, assinados e autenticados pelas partes. 

 O agendamento das transferências será efetuado, formalmente, via e-mail. 

 Na transferência de documentos de avaliação deve-se: 

o acondicionar os documentos em envelope com aba; 

o rubricar o envelope de modo a alcançar a aba e o envelope conforme figura: 

 

o selar o envelope com fita adesiva transparente conforme figura: 
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IV – RECURSOS 

 Unidade de instalação; 

 Carimbo. 

 Destruidora de papel e sacos plásticos adequados à destruidora de papel. 

 PG.10 – Gestão documental. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Entrega da documentação (guia de remessa)  

1. Preencher os campos do modelo MOD.41 – guia de remessa. 

Trabalhadores responsáveis pela receção da 

documentação no serviço destinatário 

2. Verificar a conformidade do documento com a documentação a 

enviar. 

3. Imprimir e conferir os dados. 

4. Assinar e fotocopiar duas cópias. Trabalhadores responsáveis pelo envio 

(serviço remetente) e pela receção (serviço 

destinatário) da documentação 

5. Anexar ao modelo auto de entrega (MOD.42) da transferência. 

Transferências de documentos  

1. Agendar as entregas de documentos. Trabalhadores dos serviços e EAM  

2. Verificar o modelo guia de remessa (MOD.41). 

EAM 3. Preencher os campos do modelo de auto de entrega (MOD.42). 

4. Verificar a conformidade do documento com o ato a realizar. 

5. Assinar e apor o carimbo sobre as assinaturas. Coordenador dos serviços e EAM  

Transferências de documentos de avaliação  

1. Acondicionar os documentos e selar conforme descrito nas 

orientações quanto à execução (B). 

Docente da disciplina no âmbito da qual se 

produziram os documentos ou avaliador 

2. Preencher a ficha de identificação de transferência de provas 

académicas (MOD.43). 

3. Agendar com o EAM (eam@esenf.pt) o momento de entrega. 

4. Preencher o modelo de guia de remessa (MOD.41). 

5. Elaborar o auto de entrega (MOD.42). 

EAM 6. Verificar o auto de entrega e respetiva guia de remessa. 

7. Assinar o auto de entrega e respetiva guia de remessa. 
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Ação Responsabilidade 

Requisição de documentação  

1. Preencher o modelo MOD.44 – requisição de documentos do arquivo. 

Serviço/sector/área/ trabalhador requisitante 2. Enviar a requisição de documentos do arquivo por e-mail 

(eam@esenf.pt) ao serviço de EAM. 

3. Pesquisar a existência/ localização da documentação. 

EAM 
4. Entrar em contacto com o requisitante para proceder ao 

levantamento. 

5. Imprimir a requisição. 

6. Levantar, consultar e devolver a documentação. Serviço/sector/área/ trabalhador requisitante 

7. Conferir a documentação. 
EAM 

8. Confirmar a devolução, assinando as partes.  

Eliminação de documentação  

1. Preencher o auto de eliminação (MOD.45). 
EAM 

2. Verificar a conformidade dos dados no auto de eliminação (MOD.45). 

3. Assinar o auto de eliminação (MOD.45)) e apor carimbo por cima das 

assinaturas. 
EAM e serviço responsável 

4. Arquivar o auto de eliminação (MOD.45). 

EAM 5. Destruir os documentos na destruidora de papel. 

6. Colocar para reciclagem. 

VI – FLUXOGRAMA 

Entrega da documentação (guia de remessa) 

 

Sim 

Não 

Sim Não 

A guia identifica a  
documentação a 

enviar? 

Agendamento de 

transferência 

A guia identifica 
inequivocamente 
a documentação a 

enviar? 

Preenchimento da 

guia de remessa 

Preencher o 
modelo 

guia de remessa 

Verificar a 
conformidade do 
documento com 
a documentação 

a enviar 

Conferir os 
dados 

Assinar 

Anexar ao 
auto de 

entrega 
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Transferência de documentação 

 

Requisição de documentos do arquivo 

 

O auto descreve 
inequivocamente 

o ato em 

realização? 

Sim 

Não 

Sim 
Não O auto de entrega 

descreve 
inequivocamente 
o ato a realizar? 

Agendamento de 
transferência 

Preenchimento 
do auto de 

entrega 

Preencher o 

modelo MOD.42 

Verificar a 
conformidade do 
documento com o 

ato a realizar 

Conferir 

os dados 

Assinar 

Apor 
carimbo 

Requisição de 

documentos 

Preencher o 
modelo de 

requisição de 
documentos 

Imprimir a 

requisição 
Assinar a 
requisição 

Conferir a 

documentação 

A 
documentação 

está correta? 

Não 

Assinar 

devolução 

Sim 

Enviar a ficha de 
requisição por e-

mail ao serviço de  
EAM 

Procurar 
fisicamente a 

documentação 

Pesquisar a 
existência/ 

localização da 
documentação 

Entrar em 
contacto com o 

serviço/ 
sector/área 
trabalhador 

requisitante  

Levantar a 

documentação 
Devolver a 

documentação 

Consultar a 

documentação 
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Transferência de documentação 

 

Eliminação da documentação 

 

 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 MOD.41 - Guia de remessa. 

 MOD.42 - Auto de entrega. 

 MOD.43 - Transferência de provas académicas. 

 MOD.44 - Requisição de documentos do arquivo. 

 MOD.45 - Auto de eliminação de documentos do arquivo. 

O auto de entrega 
descreve 

inequivocamente o 
ato em realização? 

Sim 

Não 

Sim 
Não 

O auto de 
entrega 

descreve 
inequivocamente 
o ato a realizar? 

Preenchimento 
do auto de 

entrega 

Preencher o 
modelo 

MOD.42 

Verificar a 
conformidade 
do documento 

com o ato a 
realizar 

Conferir os dados 

Assinar 

Apor carimbo 

Sim 

Não 

O auto de entrega 
descreve 

inequivocamente o ato a 

realizar? 

Eliminação de 

documentos 

Preencher o modelo auto 

de eliminação 

Novo preenchimento 

Assinar 
Carimbar Destruir 

Colocar para 

reciclagem 


