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I – ÂMBITO 

 Aplicável às tarefas de cópia de documentos para clientes internos ou externos. 

 Aplicável às tarefas de apensar folhas soltas, formando um documento ou dossier único, podendo-

se utilizar para o efeito argolas metálicas ou baguetes de encadernação ou encadernação a quente. 

 Aplicável às tarefas de cobrir documentos individuais com uma película de matéria plástica 

transparente. 

 

II – OBJECTIVOS 

 Assegurar a satisfação dos clientes internos e externos pelos serviços prestados, com a 

possibilidade de reprodução, encadernação, termocolagem de dissertações de mestrados e 

plastificação de documentos, dentro das restrições legais aplicadas à reprodução documental e ao 

âmbito dos direitos de autor. 

 Apoiar o funcionamento do centro de documentação e biblioteca, alargando o acesso à informação 

através da reprodução de documentos. 

 Apoiar o funcionamento científico e pedagógico da ESEP, na reprodução, na encadernação, na 

termocolagem de dissertações de mestrados, na plastificação de documentos auxiliares da prática 

pedagógica, avaliativa e científica da comunidade escolar. 

 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – DEFINIÇÕES 

 Reprodução de documentos – processo copiativo de documentos em suporte papel por meio de 

máquinas de multiplicação de originais em suporte impresso. 

 Placa vítrea – plataforma de vidro existente em cada máquina de reprodução de documentos para 

a reprodução de documentos. 

 Régua de orientação – medidor do tamanho do papel a ser reproduzido existente em cada uma 

das máquinas de reprodução de documentos. 

 Argolas metálicas – espiral em arame que serve para encadernação de folhas soltas, formando um 

documento em formato livro. 

 Baguete – tira plástica de dupla face utilizada para encadernação de folhas soltas, formando um 

documento em formato livro, também designadas por lombadas deslizantes. 

 Lombada – dorso de livro onde assenta a encadernação de documentos. 

 Plastificação – processo de cobrir, com uma película de matéria plástica transparente, um cartão 

ou documento individual. 

 

B – ORIENTAÇÃO QUANTO À EXECUÇÃO 

 O atendimento ao público é organizado por ordem de chegada, no balcão de atendimento do piso 7 

da ESEP - sede. 

 Os trabalhos de reprodução de documentos estão sujeitos às restrições legais em vigor, 

nomeadamente às inerentes aos direitos de autor. 

 A reprodução de partes de livros ou de artigos de revistas é permitida desde que se destinem 

exclusivamente aos objetivos de ensino. 
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 Não é permitida a reprodução integral de livros ou de outros documentos publicados incluindo nos 

postos de self-service. 

 Considera-se como limite máximo passível de reprodução um capítulo de livro ou, em casos de 

capítulos mais longos do que 20 páginas, será esse número de páginas o limite para reprodução. 

 O trabalhador adstrito ao uso de máquinas e equipamentos deve consultar o manual de utilização 

das máquinas a utilizar. 

 

IV – RECURSOS  

 Máquinas de reprodução de documentos. 

 Máquina de plastificação. 

 Máquina de termocolagem. 

 Máquina vincadora. 

 Máquinas de encadernação de documentos. 

 Tesoura ou cizalha, argolas e baguetes. 

 Bolsas de plastificação. 

 Capas e contra-capas. 

 Cartolina branca para termocolagem de dissertações. 

 Papel. 

 

V – AÇÕES 

1. Reprodução de cópias 

1.1. Cumprimentar os clientes. 

1.2. Verificar a ordem de chegada. 

1.3. Questionar sobre o serviço pretendido. 

1.4. Acordar o momento de entrega. 

1.5. Executar as cópias – reprodução de documentos conforme manual de utilização das 

mesmas. 

1.6. Pagamento pelos meios autorizados na ESEP: em numerário. 

 

2. Encadernação de documentos 

2.1. Cumprimentar os clientes. 

2.2. Verificar a ordem de chegada. 

2.3. Questionar sobre o serviço pretendido. 

2.4. Acordar o momento de entrega. 

2.5. Executar a encadernação. 

2.6. A encadernação de documentos pode ser efetuada na máquina existente para o efeito, na 

reprografia, no balcão de trabalho existente no local de atendimento ao público. Devido às 

suas especificações técnicas, sistematizamos os passos a cumprir, para cada tipo de 

encadernação, a fim de proceder em conformidade com a atividade de encadernação de 

documentos: 
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2.6.1 Encadernação com espiral metálica 

a) Ligar a máquina; 

b) Colocar o(s) original(ais) na ranhura da máquina a fim de efetuar os furos respetivos 

à encadernação, tendo o cuidado de alinhar a totalidade de folhas à direita da ranhura; 

c) Furar o(s) original(ais) carregando no pedal da máquina, repetindo o procedimento 

por conjuntos pequenos de documentos, até efetuar o trabalho para todas as páginas; 

d) Furar a capa e contra-capa da forma atrás descrita; 

e) Recolher a argola metálica, utilizando o tamanho de argola similar ao tamanho da 

lombada do documento; 

f) Iniciar a colocação da argola colocando no primeiro furo do documento (margem 

superior ou inferior) e rodando a argola até completar a totalidade do documento. 

 

2.6.2 Encadernação com baguete 

a) Para a encadernação com baguete, não é necessária a utilização de máquina de 

encadernação; 

b) Recolher capa e contra-capa da forma atrás descritas; 

c) Recolher baguete, utilizando o tamanho de baguete similar ao tamanho da lombada 

do documento; 

d) Iniciar a colocação da baguete encaixando na lombada do documento e puxando até 

finalizar o processo. 

 

2.6.3 Encadernação termocolagem 

a) Aquecer a máquina durante 15 minutos; 

b) Trazer a capa vincada pela vincadora; 

c) Trazer recheio da dissertação; 

d) Colocar capa com recheio na máquina; 

e) Prender a documentação com a alavanca da máquina; 

f) Rodar a máquina; 

g) Limar as folhas passando para a direita a alavanca; 

h) Passar o recipiente da cola da direita para a esquerda; 

i) Rodar a máquina novamente; 

j) Pressionar a alavanca para o lado direito cerca de 10 minutos. 

 

2.7 Pagamento pelos meios autorizados na ESEP: em numerário. 

  



Manual de trabalho 
Edição: 1 Revisão: 0 

MT.03.00   

Página 6 de 6 

 

Elaborado por: 
Orísia Pereira, Francisco 
Vieira e Daniela 
Machado 

Data: 
15/01/2014 

Verificado por: 
Virginia Moreira e 
Luís Alexandre 

Data: 
30/09/2015 

Aprovado por: 
Presidente 

Data: 
12/10/2015 

 
MOD.48.00 

 

3. Plastificação de documentos 

3.1. Cumprimentar o cliente.  

3.2. Verificar a ordem de chegada. 

3.3. Questionar sobre o serviço pretendido. 

3.4. Acordar o momento de entrega. 

3.5. Executar o(s) serviço(s) solicitados de plastificação: 

a) Ligar uma das máquinas de plastificação à corrente elétrica e ligar a máquina no botão 

respetivo; 

b) Recolher a bolsa plástica existente em gaveta com nome “Plastificação” existente no 

armazém 2 do espaço serviços a clientes; 

c) Verificar se o botão de aquecimento da máquina de plastificação está na temperatura 

desde 140ºC ou na faixa vermelha de aquecimento; 

d) Aguardar sinal para proceder à plastificação; 

e) Colocar o documento original entre as duas faces da bolsa de plastificação; 

f) Colocar a bolsa de plastificação com o documento na ranhura para o efeito tendo o 

cuidado de introduzir a bolsa com o colante das duas faces voltada para a frente; 

g) Recolher a bolsa do outro lado da ranhura de plastificação para o efeito; 

h) Desligar a máquina de plastificação e guardar na prateleira respetiva; 

i) Cortar pelos limites do documento utilizando a tesoura ou a cizalha do serviço. 

 

3.6 Pagamento pelos meios autorizados na ESEP: em numerário. 


