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APÊNDICE 2: SELEÇÃO DE TERMOS DE CODIFICAÇÃO COM RECURSO A CONCORDÂNCIAS 

 

CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

CONTROLO DO 

VOLUME 

DOCUMENTAL 

27 CSSM  A  progressiva produção  documental impõe a adopção de soluções urgentes  1,10 

DRAC Considerando o contínuo e  desmedido crescimento  da documentação produzida pelos diversos  2,90 

necessidade de se implementar uma  gestão mais racional  da documentação produzida por este  2,77 

DRAE necessidade de se implementar uma  gestão mais racional  da documentação produzida por estes  4,14 

DRE Considerando o contínuo e  desmedido crescimento  da documentação produzida pelos diversos  2,91 

necessidade de se implementar uma  gestão mais racional  da documentação produzida por este  2,77 

DREER Considerando o contínuo e  desmedido crescimento  da documentação produzida pelos diversos  2,88 

necessidade de se implementar uma  gestão mais racional  da documentação produzida por este  2,74 

DREst valor arquivístico para uma apropriada gestão de espaços de arquivo e salvaguarda 1,29 

DROC gestão interna que garantam a  sustentabilidade do sistema  documental da instituição. Deste modo, a  1,77 

DRPRE tem vindo a assistir ao  crescimento exponencial  da documentação de arquivo, gerador de custos e  2,28 

de gestão documental e de gestão de espaços quer em termos de eficácia 1,68 

DRT  regista compreensivelmente um  contínuo crescimento  da documentação produzida e recebida. Em face dessa  1,87 

DRTT regista impreterivelmente um  contínuo crescimento  da documentação produzida. Em face dessa realidade  2,00 

EPHTM serviços que colocam problemas na gestão dos espaços que lhes são reservados 2,26 

de diferentes suportes; Considerando o  aumento contínuo dos documentos existentes nos 2,01 

GSRE assistido a um  crescimento contínuo  e indiscriminado da documentação de arquivo, gerador de  4,02 

GSRF para uma apropriada  gestão de espaços  de arquivo e salvaguarda da documentação com interesse  1,43 

IASAUDE  considerando o  contínuo e descomedido  incremento da documentação produzida pelos diversos  1,82 

gestão documental e de gestão de espaços, quer em termos de eficácia 1,40 

de se implementar uma gestão mais racional e eficiente da documentação produzida 1,65 

IDRAM Considerando que o  crescente aumento  da documentação arquivada no IDRAM justifica  2,11 
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CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

documentos, em ordem à adequada gestão dos espaços de arquivo e à salvaguarda 2,23 

SCG direções regionais, regista um  contínuo crescimento  da documentação produzida e arquivada. Em face dessa 1,70 

SESARAM O contínuo e desmedido crescimento dos documentos produzidos pelo SESARAM 1,17 

SRPC     Considerando o contínuo e  desmedido crescimento  da documentação produzida pelos diversos órgãos,  2,65 

necessidade de se implementar uma gestão racional da documentação produzida por este 1,89 

AVALIAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO 

ARQUIVÍSTICA 

22 CCM  para o CCM assegurando a adequada  avaliação , seleção e gestão documental,  0,84 

CSSM  Assim, no concerne que à  avaliação  e aos prazos de conservação das 0,50 

DRAECE  que presidirão ao regulamento de  avaliação , selecção, conservação e  1,27 

DROC  para as actividades críticas de  avaliação , selecção e determinação de destino 0,59 

DRPRE ência de quaisquer normativos para  avaliação , prazos de conservação e selecção 0,89 

DRT arquivístico que assegure a adequada  avaliação , seleção e demais gestão documental 0,84 

DRTT arquivístico que assegure adequada  avaliação , seleção e demais gestão documental 0,90 

IASAUDE portaria tem por fito regulamentar a  avaliação , seleção e determinação dos prazos 0,74 

IDR a par da definição de critérios de  avaliação  e selecção, prazos de conservação 1,08 

IRE sintetiza as disposições relativas à  avaliação , selecção e eliminação dos documentos 1,44 

SCG estão assegurando assim a adequada  avaliação , seleção e demais gestão documental 0,77 

SESARAM legislação  específica que regulamente a  avaliação , selecção, preservação e transferência 0,50 

controlando o seu crescimento através da  avaliação  e selecção, quer propiciando a  0,50 

SRES  crescimento através da respectiva  avaliação , selecção e conservação 1,36 

IRE condições objectivas para que fosse  avaliada , seleccionada e preservada toda  1,28 

DRAC condições objectivas para que seja  avaliado , seleccionado, preservado e valorizado 1,11 

DRE condições objectivas para que seja  avaliado , seleccionado, preservado e valorizado 1,11 

DREER condições objectivas para que seja  avaliado , seleccionado, preservado e valorizado 1,10 

EPHTM condições objectivas para que seja  avaliado , seleccionado, preservado e valorizado 1,01 

SRPC condições objectivas para que seja  avaliado , seleccionado, preservado e valorizado 1,01 
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CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

GSRF orientações que permitam relacionar,  avaliar  e preservar com acuidade, toda a  0,59 

LREC orientações que permitam seleccionar,  avaliar  e preservar toda a documentação  1,06 

GESTÃO DOCUMENTAL 23 CCM  assegurando a adequada avaliação, seleção e  gestão documental , garantindo assim a preservação e val 1,58 

DREst  exige a definição de uma política de  gestão documental  de arquivo. Neste sentido é justificá 1,29 

DRFP pela utilização de sistemas eficientes de  gestão documental ; Considerando as vantagens funcionais 2,29 

DRPRE racionalização dos procedimentos de  gestão documental  e de gestão de espaços quer em termos 1,68 

DRT a adequada avaliação, seleção e demais  gestão documental , garantindo por um lado a preservação 1,59 

da Direção Regional e ao exercício de uma  gestão documental  eficiente e eficaz. Foi ouvido o Arqu 1,59 

DRTT adequada avaliação, seleção e demais  gestão documental , garantindo por um lado a preservação 1,70 

da Direção Regional e ao exercício de uma  gestão documental  eficiente e eficaz. Foi ouvido o Arqu 1,70 

EB1 necessidade de se implementar uma política de  gestão documental  de arquivo. Assim, urge que se proced 3,45 

EB23S necessidade de se implementar uma política de  gestão documental  de arquivo. Assim, urge que se proced 4,14 

GSRF exige a definição de uma política de  gestão documental  de arquivo. Neste sentido é justificá 1,43 

IASAUDE de racionalização dos procedimentos de  gestão documental  e de gestão de espaços, quer em termo 1,40 

LREC exige a definição de uma política de  gestão documental  de arquivo. Assim, é urgente proceder 2,58 

SCG assim a adequada avaliação, seleção e demais  gestão documental , garantindo também por um lado a pres 1,45 

da Secretaria Regional e ao exercício de uma  gestão documental  eficaz. Foi ouvido o Arquivo Regional 1,45 

SESARAM do SESARAM, E.P.E. e para um sistema de  gestão documental  mais eficaz. Advém que, desde o probl 0,95 

SRES património arquivístico e para um sistema de  gestão documental  mais eficaz. Com esta finalidade inst 2,56 

DRAECE de 27 de Agosto, que regulamenta a  gestão de documentos  na posse dos serviços e órg 5,78 

DRAPL                                  A  gestão de documentos  da DRAPL, relativamente aos 2,82 

DROC imperativo dispor de instrumentos de  gestão de documentos  de arquivo que orientem par 1,31 

Património Documental Madeirense. Como a  gestão de documentos  de arquivo influi estrategicamente 1,31 

 Deste modo, a portaria de  gestão de documentos  proporciona um quadro regulador 1,31 

DRPRE  Considerando que as portarias de  gestão de documentos  são, a par de outros, um instrumento 1,98 
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CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

NORMALIZAÇÃO 20 DRAECE no respeito estrito do disposto no  normativo  constante do Decreto Legislativo Regional 1,27 

na posse da DRAECE urge regulamentar os critérios que presidirão ao 1,69 

os critérios que presidirão ao regulamento de avaliação, selecção, conservação e 1,55 

DRAPL Decorrido o primeiro ano de aplicação desse  normativo , verifica-se que há alguns aspecto 1,86 

DRT torna-se necessário aprovar um regulamento arquivístico que assegure a adequada avaliação 1.03 

DRTT dessa realidade urge aprovar um regulamento arquivístico que assegure adequada avaliação 1,10 

DROC requisitos e recomendações constantes em  normas  e legislação internacional, nacional  0,39 

gestão de documentos proporciona um  quadro regulador para as actividades críticas 0,39 

tornou-se imperativo dispor de  instrumentos de gestão de documentos de 0,79 

regional para o desenvolvimento de  instrumentos de gestão interna que garantam 0,79 

DRPRE considerando a inexistência de quaisquer  normativos  para avaliação, prazos de conservação 0,99 

GSRF à definição de um ambiente regulador com várias orientações que permitam 0,76 

IASAUDE presente portaria tem por fito  regulamentar a avaliação, seleção e determinação 0,99 

IDR necessário estabelecer um novo ambiente regulador , para todo o ciclo de 1,08 

IRE Prosseguindo na necessidade de criar  normativos  sobre a gestão de arquivos 1,59 

LREC à definição de um ambiente regulador , com várias orientações que permitam 1,36 

SCG realidade justifica-se aprovar um regulamento arquivístico dos seus Serviços de 0,94 

SESARAM presente portaria visa garantir um quadro indispensável de soluções, quer regulando 0,34 

 inexistência de legislação específica que regulamente a avaliação, selecção, preservação e 1,12 

SRES a finalidade institui-se um conjunto de  normas  procedimentais destinado a conferir a 0,90 

ELIMINAÇÃO 21 DRAC funcionais que representará a possibilidade de  eliminar  documentos sem qualquer interesse e com os prazos de 1,11 

DRAECE  ao regulamento de avaliação, selecção, conservação e  eliminação  dos documentos da DRAECE, no respeito estrito do  1,41 

DRAPL os prazos de conservação em arquivo e possibilidade de  eliminação , obedece à Portaria n.o 1/2004, de 5 de Janeiro.  2,06 

DRE funcionais que representará a possibilidade de  eliminar  documentos sem valor secundário que justifique a  1,11 

DREER funcionais que representará a possibilidade de  eliminar  documentos sem valor secundário que justifiquem a  1,10 
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CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

DREst critérios específicos de conservação permanente e  eliminação  de documentos sem valor arquivístico para uma  0,76 

DRFP e económicas que representará a possibilidade de  eliminar  documentos sem interesse e com os prazos de  1,08 

DRPRE  Considerando que a possibilidade de proceder à  eliminação  de conjuntos documentais, sem qualquer valor  0,99 

DRT património arquivístico, mas também por outro, a  eliminação  daquilo que, não tendo qualquer relevância  0,93 

DRTT arquivístico da DRTT mas também, por outro, a  eliminação  daquilo que, não tendo qualquer relevância histórica 1,00 

GSRE desnecessários custos e ineficiências, que se impõe  eliminar . Considerando as vantagens funcionais e económicas  1,61 

GSRE que, para o GSRE representará a possibilidade de  eliminar  documentos sem qualquer interesse e com os prazos de 1,61 

GSRF o de critérios específicos de conservação permanente e  eliminação  de documentos sem valor arquivístico para uma  0,84 

IASAUDE erminação dos prazos de conservação administrativa e a  eliminação  dos documentos produzidos por este Instituto,  0,83 

IASAUDE UDE; Considerando que a possibilidade de se proceder à  eliminação  de conjuntos documentais, sem qualquer valor  0,83 

IRE etiza as disposições relativas à avaliação, selecção e  eliminação  dos documentos, designadamente a documentação dos  1,59 

SCG aria Regional e demais serviços, bem como por outro, a  eliminação  daquilo que, não tendo qualquer relevância  0,85 

SESARAM autenticidade e legalidade, assim como disciplinando a  eliminação  da documentação sem interesse administrativo ou  0,56 

SRES avaliação, selecção e conservação, bem como por via da  eliminação  da documentação sem interesse administrativo e  1,51 

SRPC ntagens funcionais que representará a possibilidade de  eliminar  documentos sem qualquer interesse e cujos prazos  1,01 

  IDRAM conservação permanente e de  inutilização de documentos, em ordem à adequada 1,49 

PATRIMÓNIO 

ARQUIVÍSTICO 

17 CCM CCM possui um importante  património arquivístico que permite o estudo do papel da nossa região  2,14 

valorização do seu relevante  património arquivístico . A implementação deste instrumento de gestão  2,14 

DRAC preservado e valorizado o   património arquivístico da DRAC, em consonância com uma gestão mais eficaz. 3,18 

DRAECE designada DRAECE, detém um  património arquivístico considerável que integra a documentação produzida e recebida 3,24 

DRT valorização do seu importante  património arquivístico ,  mas também por outro, a eliminação daquilo que, não tendo  2,15 

DRTT preservação e valorização do   património arquivístico da DRTT mas também, por outro, a eliminação daquilo que 2,30 

EB1 A dimensão do  património arquivístico e o acréscimo contínuo dos documentos existentes nos arquivos  4,67 

EB23S A dimensão do  património arquivístico e o acréscimo contínuo dos documentos existentes nos arquivos  5,60 

EPHTM preservado e valorizado o   património arquivístico da EPHTM; 2,89 



6 | APÊNDICES E ANEXOS 

LAUREANO S. ASCENSÃO DE MACEDO, 2014                                            |6 

 

CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

SCG de um vasto e relevante   património arquivístico da Secretaria Regional e demais serviços, bem como por outro 1,96 

SESARAM para a preservação do   património arquivístico do SESARAM, E.P.E. e para um sistema de gestão documental  1,28 

SRES para a preservação do   património arquivístico e para um sistema de gestão documental mais eficaz 3,47 

SRPC preservado e valorizado o   património arquivístico do Serviço Regional de Protecção Civil, IPRAM, em consonância  2,90 

CSSM ao levantamento do  património documental nos vários organismos de segurança social por áreas funcionais. 1,16 

DRE preservado e valorizado o  património documental da DRE, em consonância com uma gestão mais eficaz. 2,91 

DREER preservado e valorizado o   património documental da DREER, em consonância com uma gestão mais eficaz. 2,88 

DROC no conspecto geral do  Património Documental Madeirense. Como a gestão de documentos de arquivo 1,38 

VALOR ARQUIVÍSTICO 16 CCM  e gestão documental, garantindo assim a preservação e  valorização  do seu relevante património arquivístico. A impl 1,03 

DRAC vas para que seja avaliado, seleccionado, preservado e valorizado  o património arquivístico da DRAC, em consonância 1,38 

DRE epresentará a possibilidade de eliminar documentos sem valor secundário que justifique a sua conservação a título d 
0,69 

vas para que seja avaliado, seleccionado, preservado e valorizado  o património documental da DRE, em consonância co 
1,39 

DREER epresentará a possibilidade de eliminar documentos sem valor secundário que justifiquem a sua conservação a título  
0,69 

vas para que seja avaliado, seleccionado, preservado e valorizado  o património documental da DREER, em consonância  
1,37 

DREst  conservação permanente e eliminação de documentos sem valor arquivístico para uma apropriada gestão de espaços de  0,38 

DROC lidade, enquadradas em políticas e em boas práticas de  valorização  do capital informacional no conspecto geral do P 0,72 

DRPRE er à eliminação de conjuntos documentais, sem qualquer valor patrimonial e comos prazos de conservação já prescrito 0,50 

DRT tão documental, garantindo por um lado a preservação e  valorização  do seu importante património arquivístico, mas t 1,03 

DRTT tão documental, garantindo por um lado a preservação e  valorização  do património arquivístico da DRTT mas também, p 1,10 

EPHTM vas para que seja avaliado, seleccionado, preservado e valorizado  o património arquivístico da EPHTM; 1,26 

GSRF  conservação permanente e eliminação de documentos sem valor arquivístico para uma apropriada gestão de espaços de  0,42 

IASAUDE er à eliminação de conjuntos documentais, sem qualquer valor patrimonial e com os prazos de conservação já prescrit 0,41 

SCG umental, garantindo também por um lado a preservação e  valorização  de um vasto e relevante património arquivístico  0,94 

SRPC vas para que seja avaliado, seleccionado, preservado e valorizado  o património arquivístico do Serviço Regional de  1,26 

PRAZOS DE RETENÇÃO 15 CSSM unificado. Assim, no concerne que à avaliação e aos  prazos  de conservação das séries documentais produzidas,  0,33 
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CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

das, torna-se profícuo, a adopção por este Centro, dos  prazos  vigentes para os organismos nacionais de segurança  0,33 

DRAC eliminar documentos sem qualquer interesse e com os  prazos  de conservação já prescritos, torna--se necessário  0,83 

DRAE do seu potencial informativo. Assim, a fixação de  prazos  de conservação e selecção dos documentos de arquivo  1,24 

DRAPL  de documentos da DRAPL, relativamente aos respectivos  prazos  de conservação em arquivo e possibilidade de  1,24 

DRFP de eliminar documentos sem interesse e com os  prazos  de conservação já prescritos; 0,81 

DRPRE os documentais, sem qualquer valor patrimonial e comos  prazos  de conservação já prescritos, representa inúmeras  0,59 

a inexistência de quaisquer normativos para avaliação,  prazos  de conservação e selecção da sua documentação; 0,59 

EB1 de arquivo. Assim, urge que se proceda à fixação de  prazos  de conservação e selecção dos documentos de arquivo  1,22 

EB23S de arquivo. Assim, urge que se proceda à fixação de  prazos  de conservação e selecção dos documentos de arquivo  1,46 

GSRE de eliminar documentos sem qualquer interesse e com os  prazos  de conservação já prescritos; Considerando a  1,20 

IASAUDE o regulamentar a avaliação, seleção e determinação dos  prazos  de conservação administrativa e a eliminação dos  0,50 

 documentais, sem qualquer valor patrimonial e com os  prazos  de conservação já prescritos, representa, para as  0,50 

IDR da definição de critérios de avaliação e selecção,  prazos  de conservação e substituição de suporte dos  0,72 

SRPC  de eliminar documentos sem qualquer interesse e cujos  prazos  de conservação já prescreveram, torna-se necessário  0,76 

INFORMAÇÃO 

ARQUIVÍSTICA 

14 CCM consciente a necessidade da correta preservação de  informação  que permita a análise e a compreensão dos mes 0,93 

CSSM à função do arquivo como meio de prestação de  informação , correcta e atempada, em resposta ao elevado  0,55 

social, bem como a existência de um sistema de  informação  integrado, a nível nacional, procedeu-se ao l 0,55 

DRAE melhore mais ampla utilização do seu potencial  informativo . Assim, a fixação de prazos de conservação e 2,28 

DROC eficientes e eficazes na prestação de serviços de  informação  de qualidade, enquadradas em políticas e em b 0,66 

e em boas práticas de valorização do capital  informacional  no conspecto geral do Património Documenta 0,85 

os ciclos vitais, independentemente do suporte de  informação . 0,66 

DRPRE dos arquivos e salvaguardando as fontes de  informação  relevantes, do ponto de vista da entidade pro 0,99 

EPHTM  atribuições assentam num factor determinante, a  informação , e esta reside em documentos de diferentes su 1,26 

IDRAM objectivos assentam num factor determinante, a  informação , e esta reside em documentos de diferentes su 1,24 

SESARAM selecção, preservação e transferência da  informação  para outros suportes, tem vindo a dificultar  0,56 

de razões que dificultam o acesso em tempo útil à  informação  contida na documentação do SESARAM, E.P.E. A  0,56 
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CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

r propiciando a conservação e/ou transferência da  informação  para um suporte que assegure critérios de seg 0,56 

SRES  arquivo a funcionalidade inerente a um centro de  informação  dinâmico que regule o ciclo de vida da docume 1,51 

CRITÉRIOS DE 

CONSERVAÇÃO  

13 CCM fluxos migratórios do ponto de vista civilizacional,  histórico , económico, cultural e social torna-se consciente 0,84 

DREst documentos com a adopção de critérios específicos de  conservação permanente e eliminação de documentos sem valor  0,76 

arquivo e salvaguarda da documentação com interesse  histórico  0,69 

DRT  eliminação daquilo que, não tendo qualquer relevância  histórica , cultural, jurídica ou outro interesse procedimen 0,84 

DRTT  eliminação daquilo que, não tendo qualquer relevância  histórica , cultural, jurídica ou outro interesse procedimen 0,90 

GSRE de assegurar a conservação dos documentos de interesse  histórico , cultural ou, outro atendível; 1,81 

GSRF  documentos com a adopção de critérios específicos de  conservação permanente e eliminação de documentos sem valor  0,84 

arquivo e salvaguarda da documentação com interesse  histórico . Assim, é urgente proceder à definição de um  0,76 

IDRAM  IDRAM justifica a adopção de critérios específicos de  conservação  permanente e de inutilização de documentos  1,24 

 e à salvaguarda da documentação com interesse  histórico ; 1,12 

SCG  eliminação daquilo que, não tendo qualquer relevância  histórica , cultural, jurídica ou outro interesse interno  0,77 

SESARAM da documentação sem interesse administrativo ou  histórico . 0,50 

SRES da documentação sem interesse administrativo e  histórico . 1,36 

SUPORTE DE 

INFORMAÇÃO 

6 DROC os ciclos vitais, independentemente do  suporte de informação. 0,46 

EPHTM reside em documentos de diferentes  suportes ; Considerando o aumento contínuo dos 1,01 

IDR de conservação e substituição de  suporte dos documentos. 0,84 

IDRAM reside em documentos de diferentes  suportes ; Considerando que o crescente aumento 0,99 

SESARAM transferência da informação para outros  suportes , tem vindo a dificultar significativamente 0,45 

transferência da informação para um  suporte que assegure critérios de segurança 0,39 

MEMÓRIA 

INSTITUCIONAL 

5 DRAC                O arquivo de um organismo além de ser a  memória da instituição  é um instrumento de apoio à tomada de 3,04 

DRE                O arquivo de um organismo além de ser a  memória da instituição  é um instrumento de apoio à tomada de 3,05 

DREER                O arquivo de um organismo além de ser a  memória da instituição  é um instrumento de apoio à tomada de 3,02 

IASAUDE  arquivo de um organismo configura em primeiro plano a  memória da instituição  que o acolhe, sendo indubitavelmente  1,82 
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CATEGORIAS n.
o
 OCORRÊNCIAS  PGD  KWIC ( MIN. 1-NGRAM; MÁX. 3-NGRAM) 

TAXA DE 

COBERTURA (%) 

SRPC que o arquivo de um organismo além de ser a  memória da instituição  é um instrumento de apoio à tomada de 2,78 

CICLO VITAL 3 IDR ambiente regulador, para todo o ciclo de produção documental do IDR 0,60 

SESARAM de soluções, quer regulando o  ciclo de vida da documentação, controlando 0,28 

SRES informação dinâmico que regule o  ciclo de vida da documentação controlando 0,75 

 

 


