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Resumo 

 

 

Princípios para uma metodologia de tratamento da documentação do Chefe de Estado, 

baseando-se no estudo do “Acervo Documental do Presidente Ramalho Eanes”: definindo-

se princípios de organização e tratamento da documentação na sua vertente 

biblioteconómica, arquivística e museológica, com vista à sua disponibilização e à 

preservação da memória nacional. Apresenta-se uma proposta de plano de preservação 

digital a aplicar ao fundo documental da Presidência da República. 
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Abstract 

 

 

The main purpose of the archives, libraries, museums and documentation centers is to 

gather, to process and to disseminate relevant information. These institutions are able to 

cover, as thoroughly as possible, a vast field of investigation, using several sources and 

research techniques. 

The archives, libraries, museums and documentation centers, all share a common purpose, 

as they play an important role in the social, cultural and administrative process of the 

societies. 

The differences between these institutions are visible on the way in which its repertoire is 

created, as well as the types of documents they keep: the library keeps the printed and 

audiovisual products of the cultural, technical and scientific activities; the archive keeps 

odd materials (for example, reports and material evidences from law suits), of the working 

and intellectual activities of people. 

Therefore, if the information is widely disseminated through a detailed analysis, using the 

documents recorded in different supports, becoming more relevant when it is combined 

with other data, from other sources. 

This work goes beyond the simple content of the documents, as all this information is part 

of the “collective memory”. 

In our days, there is a widespread recognition of the importance of the documents and 

archives, visible on the concept of “memory”. When one tries to understand the past, the 

documents are viewed as instruments at the service of the political power, and at the same 

time revealing a deep knowledge regarding the exact insight about the past. The memory 

and the history are two correlated concepts, in the current definition of the historical 

science. 

In these processes, the role of the archive is obviously important, as it produces a record 

for history. 

The institutions in charge of the preservation of the social memory do it mainly by taking 

charge of the documents, through the archives management. 

The memory is therefore considered as a set of information and/or organic documents, in 

other words, as a reference framing, and not as simply gathering or storage of information. 
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In the XXIst century, the archivistic approach is in continuous change, related to the new 

information technologies and the ideas of the power hidden in the documents. 

With the new techniques of control and recovery of information, the conception of the 

archive as a simple institution of keeping documents evolved to the modern conception of 

information management, aiming to insure the access of the users to that information. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicativos) é um 

conjunto de rotinas e normas/ regras estabelecidos por um software para utilização das suas 

funcionalidades por programas aplicativos - isto é: programas que não se querem envolver 

em detalhes da implementação de 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. 

 

Arquivo Digital – Consiste numa organização de pessoas e sistemas, que aceitou a 

responsabilidade de preservar informação e torná-la disponível para uma dada 

comunidade. 

 

Documento de Arquivo Electrónico (DAE) - Documento de arquivo produzido, 

transmitido e conservado, em forma electrónica 

 

Documento electrónico (DE) – Documento produzido ou recebido, e fixo para 

armazenamento e manipulação num sistema informático, e que requer a utilização do 

sistema para ser inteligível pelos humanos. 

 

Emulação – 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 – Software capaz de reproduzir o comportamento de uma plataforma de 

hardware e/ou software numa outra que à partida seria incompatível. 

 

Encapsulamento – Preservar, juntamente com o objecto 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 objecto preservado. 
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Encriptação – Conversão de dados para um código secreto (ou de texto linear em texto 

cifrado) para transmissão numa rede pública. 

Processo de execução de uma transformação complexa de um objecto 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 – 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 de capacidade de armazenamento do sistema através 

da substituição ou instalação de novos discos rígidos; versões mais actuais do formato PDF 

que permitem a inclusão de informação de dados CAD. 

 

Ficheiro - Colecção 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. 

 

Formato – Em geral, designa a estrutura ou aspecto de uma unidade de dados. Disposição 

de dados num ficheiro que normalmente permite que o documento seja lido ou alterado por 

uma determinada aplicação. 

 

Formato proprietário – Formatos de ficheiros com patentes ou copyright 

 

Formato normalizado – Formatos cujas definições e características estão especificadas 

numa norma, ou é consensualmente utilizado pela comunidade cibernética. 

 

Formato aberto – Formato com especificações públicas para armazenamento, geralmente 

mantido por organizações de normas não proprietárias e de uso livre de restrições legais. 

 

Horizonte de obsolescência – Prazo contado a partir da data de produção de um objecto 

digital a partir do qual, não se verificando acções de preservação, a possibilidade deste se 

tornar obsoleto incrementa numa escala geométrica. 
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Metadados – Ver metainformação 

 

Metainformação – (no contexto da gestão de documentos de arquivo) informação 

estruturada ou semiestruturada que permite a produção, gestão e utilização de documentos 

de arquivo ao longo do tempo, assim como nos e através dos domínios em que são 

produzidos. 

 

Migração – 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 se degrada ou se torna obsoleto. 

 

Objecto digital (OD) – Unidade de informação digital que inclui propriedades do objecto 

e poderá incluir também métodos de execução de operações no objecto. 

 

Obsolescência – A perda de valor que um bem sofre em resultado do progresso técnico ou 

da evolução. 

 

Plano de Preservação Digital - Documento estratégico contendo políticas, procedimentos 

e práticas/actividades para a constituição de uma estrutura técnica e organizacional que 

permita preservar de forma continuada objectos digitais. 

 

Preservação digital – Conjunto de actividades ou processos responsáveis para garantir o 

acesso continuado e a longo-prazo à informação e restante património cultural existente em 

formatos digitais. 

 

Repositório – local centralizado onde se armazena e mantém informação digital, 

habitualmente bases de dados ou ficheiros informáticos. 

 

Sistema aberto – Sistema informático concebido com uma arquitectura tal que permita a 

junção de componentes de hardware ou de software provenientes de diversos fornecedores. 

 

Sistema de armazenamento – Dispositivo ou conjunto de dispositivos utilizados para 

armazenar primariamente os dados e a informação produzida. 
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Software livre – Segundo a definição criação pela Free Software Foundation, é que 

qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e 

redistribuído sem nenhuma restrição. A liberdade de tais directrizes é central ao conceito, o 

qual se opõe ao conceito de software proprietário, mas não ao software que é vendido 

almejando lucro (software comercial). A maneira usual de distribuição de software livre é 

anexar a este uma licença de software livre , e tornar o código fonte do programa 

disponível. 

 

Suporte – Material adequado ao registo da informação. 

 

Usabilidade – Significa que um documento é utilizável ou seja, que pode ser localizado, 

recuperado, apresentado e interpretado. 
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Introdução 

 

 

O objectivo convergente de arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação é 

recolher, tratar, transferir e difundir informação. Partindo de material diverso e através de 

mecanismos técnicos completamente distintos, essas instituições devem estar aptas a 

cobrir, mais completa possível, um campo de investigação. Têm em comum, as finalidades 

a que se destinam e o papel que ocupam no processo social, cultural e administrativo de 

uma sociedade. “Arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus têm co-

responsabilidade no processo de recuperação da informação, em benefício da divulgação 

científica, tecnológica, cultural e social, bem como do testemunho jurídico e histórico. 

Estes objectivos são alcançados pela aplicação de procedimentos técnicos diferentes a 

material de distintas origens”1. 

As distinções entre estas instituições produzem-se a partir da própria maneira pela qual se 

origina o fundo e também do tipo de documento a ser preservado: pela biblioteca, os 

impressos ou audiovisuais resultantes da actividade cultural, técnica ou científica, seja ela 

criação artístico-literária, pesquisa ou divulgação; pelo arquivo, material diverso (desde um 

relatório impresso, até provas-objecto de um processo judiciário), oriundo da actividade 

funcional ou intelectual das pessoas ou objectos. “A forma/função pela qual o documento é 

criado é que determina seu uso e seu destino de armazenamento futuro. É a razão de sua 

origem e de seu emprego, e não o suporte sobre o qual está constituído, que vai determinar 

sua condição de documento de arquivo, de biblioteca, de centro de documentação ou de 

museu”2. 

Os nossos tempos estão a viver a importância do documento e do arquivo, através do 

conceito de memória. Quando se procura entender o passado, os documentos são 

apreciados socialmente como ferramentas ao serviço do poder, enquanto mostram um 

conhecimento de valor testemunhal que conduz à precisão na consideração do passado.3 

Memória e história são dois conceitos interrelacionados nas concepções actuais da ciência 

histórica. Nestes processos é valiosa a presença do arquivo, que desenvolve memória para 

a história.  

                                                 
1 BELLOTO, Heloísa Liberalli - Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª.ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006, p.35. 
2 Idem, p.36. 
3 Idem, p.35.  
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Assim, as instituições encarregues socialmente da preservação da memória, fazem-no, 

primordialmente, através da custódia dos documentos, isto é, através dos arquivos. 

“Retomando a montagem da memória de um órgão administrativo, não custa reiterar que a 

sua espinha dorsal é o arquivo. Não é preciso referenciar todos os seus documentos de 

valor permanente, podendo, de outra parte, constar os que não são de valor permanente, 

mas que possam fornecer dados significativos”4. Como se depreende, a memória é um 

conjunto de informações e/ou documentos orgânicos ou não. A memória é referenciadora, 

e não recolhedora ou armazenadora.  

A abordagem arquivística encontra-se no séc. XXI em contínuo dinamismo. Esse 

dinamismo relaciona-se com as novas tecnologias da informação e com as concepções 

implícitas no poder do documento. Com o advento das tecnologias modernas de controlo e 

recuperação da informação, a visão do arquivo como instituição de guarda de documentos 

modificou-se para a moderna concepção de gestão do sistema de informação, com o 

objectivo de garantir o acesso do utilizador à informação. 

Segundo Heloísa Belloto, a função primordial dos arquivos definitivos é recolher e tratar 

documentos públicos, após o cumprimento das razões pelas quais foram gerados. A 

chamada “teoria das três idades”, em que o ciclo vital dos documentos administrativos 

compreende três idades, nada mais é do que a sistematização dessa passagem: a dos 

arquivos correntes – nos quais se obrigam os documentos durante o seu uso funcional, 

administrativo, jurídico; arquivo intermédio - aquela em que os documentos ainda podem 

ser utilizados pelo produtor; arquivo permanente – conduz os documentos a um local de 

preservação definitiva5. Segundo a autora, a função arquivística é, actualmente, 

considerada um todo indivisível, ao contrário do conceito obsoleto de considerar-se, por 

um lado, a gestão dos documentos e, do outro, a organização e a descrição de fundos como 

actividades estanques e desvinculadas uma da outra6. A gestão do documento ao longo de 

todo o seu ciclo vital, denominada “record continuum”, pode contrastar com o modelo “life 

cycle”- ciclo de vida do documento - que defende que há estádios definidos na arquivística 

e, cria uma distinção entre arquivo corrente, intermédio e definitivo.  

 

 

 

                                                 
4 Idem, p.277. 
5 BELLOTO, Heloísa Liberalli - Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª.ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006, p.23. 
6 Idem, p. 30. 
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Justifica-se a escolha do tema pela importância dos acervos documentais do Chefe de 

Estado para o conhecimento do processo de reconstituição histórica do país e para a 

valorização da identidade nacional. As diversas técnicas de tratamento documental dos 

acervos documentais do Chefe de Estado permitem a disponibilização dessa 

documentação, salvaguardando e valorizando o património nacional. Esses acervos 

constituem uma parte importante do património nacional que não deve permanecer 

inacessível aos cidadãos, em geral, e aos investigadores, em particular. 

Salienta-se a ausência de investigação ou estudo monográfico que reúna uma leitura global 

dos diferentes aspectos que se prendem com o conhecimento dos acervos documentais do 

Chefe de Estado e os seus processos de tratamento documental. A documentação que 

existe sobre este tema é ínfima e não se encontra sistematizada. Existem alguns estudos 

internacionais sobre a documentação presidencial, no entanto, falta proceder à 

sistematização da informação encontrada e conciliar estes dados com a análise de um 

estudo de caso nacional. Só assim se podem conhecer os acervos como um todo, na sua 

vertente biblioteconómica, arquivística e museológica, bem como atribuir o seu valor de 

memória colectiva e identidade nacional. Procura-se, simultaneamente, conhecer as 

práticas internacionais de tratamento dos acervos documentais do Chefe de Estado e definir 

boas práticas de forma a serem aplicadas em Portugal. 

O tema justifica uma abordagem visando o conhecimento dos últimos desenvolvimentos 

relativos à arquivística e ao contexto emergente dos arquivos, nomeadamente à distinção 

entre documentação pública e privada, assim como o diagnóstico do estado actual da 

investigação – revisão da literatura - analisando-se, fundamentalmente, o estatuto jurídico 

dos documentos de titulares de cargos políticos à luz de práticas internacionais; o 

conhecimento do regime político português e as funções do Presidente da República com o 

objectivo de se compreender as actividades do Presidente da República e a produção 

documental; o conhecimento da instituição produtora da documentação; apresentando-se 

como estudo de caso a documentação referente aos mandatos do Presidente da República 

Ramalho Eanes (1976-1986), estabeleceu-se uma cronologia da actividade presidencial e 

uma abordagem tipológica da documentação proveniente da actuação do Chefe de Estado; 

procurou-se definir alguns princípios para uma metodologia de organização da 

documentação do Presidente Eanes, à luz de práticas internacionais e, por último, a 

apresentação de uma proposta de plano de preservação digital a aplicar ao fundo da 

Presidência da República. 
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O objectivo principal é identificar metodologias de tratamento de acervos documentais 

provenientes da actuação de Chefes de Estado, que permita a definição de princípios para 

uma metodologia de organização da documentação proveniente dos mandatos do 

Presidente Eanes, à luz de práticas internacionais, nomeadamente dos exemplos de França 

e do Brasil, inspirados na escola Anglo-saxónica. A produção de um sistema de 

informação deve possibilitar o conhecimento, o acesso e a preservação do património 

documental associado à instituição presidencial e ao Chefe de Estado. Uma metodologia 

que defina princípios de boas práticas para a constituição de acervos documentais do Chefe 

de Estado, a sua organização, e a sua acessibilidade é uma necessidade fundamental.  

 

Integram o objectivo principal, os seguintes objectivos específicos: 

 

1. Contribuir para o conhecimento e divulgação do legado documental do Chefe de Estado, 

através do conhecimento da Instituição Presidencial, entidade produtora da documentação; 

 

2. Esclarecer a proveniência dos acervos documentais do Chefe de Estado, através de uma 

análise da documentação, permitindo a definição de conceito de documento público e 

particular; 

 

3. Conhecer princípios metodológicos de organização dos acervos documentais do Chefe 

de Estado, a partir da análise de práticas internacionais; 

 

4. Definir princípios para a preservação digital dos acervos documentais do Chefe de 

Estado e torná-los acessíveis ao público. 

 

Desenvolveu-se a investigação do seguinte modo: 

1. Definição do regime político português, da instituição presidencial e das funções do 

Presidente da República, de forma a compreender o papel da entidade produtora da 

documentação e o processo de constituição do seu legado documental, como garante 

da memória colectiva e da identidade nacional, a partir da análise de fontes 

documentais. Pesquisa em bases de dados nacionais e estrangeiras, recolha de fontes 

documentais nacionais e internacionais: monografias, publicações periódicas, artigos 

de revistas especializadas; 
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2. Levantamento de legislação e documentos oficiais sobre os acervos documentais do 

Chefe de Estado e recensão crítica de bibliografia existente sobre o tema; 

3. Conhecimento da instituição presidencial e dos serviços de informação do Chefe de 

Estado, a partir da recolha de regulamentação e normas internas e da sua análise 

crítica; 

4. Análise da documentação dos acervos do Chefe de Estado, através da técnica do 

“estudo de caso”, com base na análise do acervo documental do Presidente Ramalho 

Eanes; 

5. Pretende-se definir princípios para uma metodologia de organização dos acervos 

documentais do Chefe de Estado, à luz de práticas internacionais. 

 

O trabalho foi estruturado em seis capítulos. Após uma Introdução onde se define os 

objectivos da dissertação, a justificação do tema e a metodologia, desenvolvem-se os 

principais capítulos: 

- A arquivística e o contexto emergente dos arquivos : o público e o privado – pretende-se 

analisar o conceito de documentação pública e privada, de forma a compreender-se a 

documentação de um titular de cargos públicos. 

- O estatuto jurídico dos documentos de titulares de cargos políticos -onde se pretende 

efectuar uma recensão crítica sobre a literatura nacional e estrangeira que aborda os acervos 

documentais do Presidente da República. Procederemos à análise do estatuto jurídico dos 

documentos de titulares de cargos políticos: análise da legislação e regulamentações 

nacionais, em paralelo com as práticas internacionais;  

- O regime político português, as funções do Presidente da República e a produção 

documental – onde se analisam as actividades do Chefe de Estado, a instituição presidencial 

e o seu legado documental. 

- A documentação dos mandatos do Presidente Ramalho Eanes - Análise da constituição do 

acervo do Presidente Ramalho Eanes, a partir da documentação produzida ao longo dos dois 

mandatos. Abordagem tipológica dos documentos a partir do seu levantamento sistemático 

nas vertentes biblioteconómica, arquivística e museológica; definição de cronologia de 

actividades presidenciais e análise da produção documental 

- Princípios para uma metodologia de organização da documentação do Chefe de Estado - 

definição de princípios de organização dos documentos de biblioteca, museu e arquivo e a 

constituição de um sistema de informação. Definição de pressupostos teóricos subjacentes a 
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uma gestão dos documentos do Chefe de Estado, à luz de boas práticas internacionais a 

aplicar ao fundo da Presidência da República Portuguesa. 

- Proposta de plano de preservação digital - Princípios de digitalização a aplicar ao fundo 

da Presidência da República Portuguesa. 
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1. A ARQUIVÍSTICA E O CONTEXTO EMERGENTE DOS 

ARQUIVOS: O PÚBLICO E O PRIVADO 

 

 

A arquivística como conhecimento sobre os arquivos é um conhecimento organizado e 

sistemático. Toda a estrutura prática que a propõe funda-se em princípios teóricos relativos 

a uma base empírica suficientemente clara como são os arquivos, dentro dos quais 

integramos os arquivos privados7. 

O objecto da arquivística é o arquivo, instituição tanto pública como privada. Podemos 

considerar o objecto formal da arquivística, tanto a informação que surge no conjunto de 

documentos que são organicamente processados nos arquivos, como os documentos que 

são seu suporte. 

A primeira referência a arquivo privado surge, segundo Cruz Mundet, no “período pré-

arquivístico”, ou seja, no lapso de tempo que vai desde as origens da existência dos 

arquivos até à constituição - na idade contemporânea - da arquivística como disciplina 

específica das ciências da informação. As primeiras civilizações apresentam indícios e 

prova da existência de arquivos privados - durante a “etapa dos arquivos de palácio”- os 

arquivos como entidade directamente relacionada com o poder temporal dos reis. Cruz 

Mundet, indica que nesses tempos, “existiam arquivos privados, familiares, religiosos, 

económicos (…) dependente das instituições do Estado, o arquivo por antonomasia”8. 

Durante a segunda metade do séc. XX, assistimos à consolidação do conceito e da função 

de arquivo. No que se refere ao arquivo privado, já se reconhece como tal, como vemos na 

definição do Conselho Internacional de Arquivos ao caracterizar o Arquivo “enquanto 

conjunto de documentos, seja qual for a sua data, forma e suporte material, produzidos ou 

recebidos por qualquer pessoa, física ou moral, ou por qualquer organismo público ou 

privado, no exercício da sua actividade, conservados pelos criadores ou seus sucessores 

para suas próprias necessidades ou transmitidos a instituições de arquivo”9. 

Em 1961, Bautier assinalou que “a reunião de documentos de arquivo deriva, de certa 

forma, automaticamente das actividades quotidianas de uma administração pública, de um 

                                                 
7 MASTROPIERRO, Maria del Carmen Mastropierro - El porqué de los archivos privados. Buenos Aires: 
Alfagrama, 2007, p. 69. 
8 CRUZ MUNDET, José Ramón - Manual de archivística. 6ª. ed. Madrid: Fundación G. S. Ruipérez, 2005, 
p.26. 
9 INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE - NP 4041: informação e documentação: terminologia 

arquivística: conceitos básicos. Lisboa: IPQ, 2005, p. 5. 
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estabelecimento religioso, de uma empresa industrial ou comercial, de uma família ou de 

um particular”10. 

Actualmente, os arquivos são considerados numa dupla dimensão, por um lado, garantia 

dos direitos de cidadania, por outro, memória do passado. Daí a íntima relação com a 

investigação histórica, que se amplia com todo o marco das ciências sociais. 

Paralelamente, tenta-se conciliar nos arquivos as dimensões tradicionais arquivísticas 

propriamente ditas, históricas e administrativas11. Passou-se a definir arquivo como 

“conjunto ordenado de documentos que uma pessoa, uma sociedade, uma instituição 

produzem no exercício das suas funções ou actividades”12. 

Verificamos que os desenvolvimentos teóricos se consolidaram, como por exemplo, o 

“princípio da proveniência”. A proveniência transformou-se num princípio de função 

arquivística para a organização e descrição do material, independentemente da ordem dos 

registos. Este enfoque constitui a conceptualização aceite pela comunidade arquivística até 

ao presente, podendo aplicar-se também a materiais distintos do suporte papel. “Como 

assinala Martín-Pozuelo, o princípio da proveniência apresenta actualmente duas vias: uma 

via é o respeito pela proveniência dos fundos (enunciado por De Wally) e a segunda, o 

respeito à estrutura original dos fundos e à ordem natural dos documentos (esboçado por 

Muller, Feith e Fruin)” 13. 

Eduardo Núñes Fernandez, ao falar do método arquivístico, refere os dois princípios 

metodológicos básicos, que se definem de forma definitiva na segunda metade do século 

XIX, no seio das próprias instituições, e que serão assumidos por toda a comunidade 

arquivística internacional: o “princípio do respeito pela proveniência dos fundos” e o 

“princípio do respeito da ordem original dos documentos”, dentro do fundo. Ambos, 

princípios com diversas interpretações na sua definição teórica e na sua aplicação prática, 

apresentam-se como a essência do método arquivístico até aos nossos dias14. 

Os desenvolvimentos teóricos mencionados vêem-se enriquecidos no que se refere aos 

arquivos privados. Apesar dos arquivos públicos merecerem a atenção de quase todos os 

países, na segunda metade do séc. XX, “só os Estados Unidos haviam alcançado um 

                                                 
10 LODOLINI, Elio - Archivística: princípios y problema. Madrid : ANABAD, 1993, p. 142. 
11 MASTROPIERRO, Maria del Carmen Mastropierro - El porqué de los archivos privados. Buenos Aires: 
Alfagrama, 2007, p.29. 
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - Diccionario de la lengua española. Buenos Aires : Espasa Calpe, 
2001. 
13 MARTIN-POZUELO CAMPILLOS, M. Paz - La construcción teórica en archivística : el princípio de 

procedência. Madrid: Universidade Carlos III de Madrid, p.127. 
14 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Eduardo - Organización y gestión de archivos. Astúrias: TREA, 1999, p.49. 
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desenvolvimento notável nos arquivos privados”15. Pode notar-se em vários países os 

escassos recursos para guardar os registos de entidades privadas ou os documentos 

privados dos Grandes Homens - “Representative man”. Entre outros factores, este 

desenvolvimento norte-americano dos arquivos privados pode estar relacionado com o 

novo conceito “life cycle of records” - ciclo da vida do documento -16. O modelo “life 

cycle” vê os documentos passarem por estádios definidos ao longo do processo de arquivo 

até “morrerem”, criando uma distinção entre arquivo corrente, intermédio e arquivo 

definitivo17. 

Contrariamente, os australianos defendem o conceito “record continuum”, que sugere a 

integração tempo – espaço, dos diversos estádios do processo de arquivo. Verificamos que 

o modelo “record continuum” permitiu aos gestores de informação e arquivistas 

australianos conceber uma nova forma de pensar a integração da arquivística e dos 

processos arquivísticos. “(…) há toda uma gama de tarefas sucessivas que cabe ao 

arquivista desempenhar ao longo das três fases bem definidas: o controle dos arquivos em 

formação, a destinação e a custódia definitiva”18. 

Em 1985, por ocasião do “1º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas (BAD)”19, Pedro López Gómez, chegou a diferenciar três subdivisões da 

arquivística: a arquivística geral (cujo objecto são os conceitos fundamentais da tarefa 

arquivística); a arquivística técnica (que integra conhecimentos provenientes de outros 

campos do saber - conservação, mecanização, reprodução e restauração), e a arquivística 

especial (aplica os princípios da arquivística geral e as estratégias da arquivística técnica a 

diferentes grupos de arquivos - notariais, de empresa, religiosos - e a documentos especiais 

- cartográficos, audiovisuais). Verificou o autor, que os arquivos privados constituíam o 

objecto da arquivística especial. 

                                                 
15 BRADSHER, James Gregory - Managing archives and archives institutions. Chicago: Greenwood Press, 
1991, p.30. 
16 “… an example of the full life history approach to the life cycle of records was the approach formally set 
out by the US National Archives in the 1940s. It was developed as a way of conceptualising records creation, 
maintenance and disposal processes in ways which coped with the increasing bulk of the records that were 
being created …”.Cfr. MCKEMMISH, Sue - Yesterday, today and tomorrow : a continuum of responsibility. 
In PROCEEDINGS OF THE RECORDS MANAGEMENT ASSOCIATION OF AUSTRALIA, 14th

, RMAA 
Perth, 15-17 Sept 1997, p.5.  
17 “… in recordkeeping a life cycle implies that there are recurring features over the generations of records 
that can be described in specified stages. It’s premise is that the stages are observable over long periods of 
time for individual records throughout that period of time. The pattern hás to be repetitive and applicable to 
individual records….”. Cfr. MCKEMMISH, Sue – op.cit., p.5.  
18 BELLOTO, Heloísa Liberalli - Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª.ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006, p.30. 
19 CONGRESSO NACIONAL BAD, 1º, Porto, 1985 – La archivística en la formación profesional.  1985, 
p.425-446.  
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Pese a este reconhecimento implícito da actividade característica dos arquivos privados, 

dois anos mais tarde, Antónia Heredia Herrera propôs uma classificação que envolvia 

somente a arquivística geral e técnica, em termos comparáveis às divisões propostas por 

Pedro López Gómes 20. 

Uns anos mais tarde, no texto “La pratique archivistique française”, Jean Favier distinguiu 

três campos para a arquivística moderna: o teórico ou científico (que inclui a arquivística 

geral e as especialidades próprias de certas categorias de documentos ou instituições); o 

técnico (relativo à conservação física dos documentos, construção e equipamento dos 

locais de arquivos, a reprografia, informática, restauração); o terceiro campo, diferente de 

uns países para outros, é o da gestão, isto é, a organização administrativa e o 

funcionamento interno dos serviços de arquivo21. 

Nos primeiros anos do séc. XXI, é de destacar a profusão de análises sobre a problemática 

integral dos arquivos privados. Tanto na Europa como na América do Sul, surgiram 

iniciativas que analisam a gestão deste tipo de arquivos, como as de Roberto Navarrini, em 

Itália, e Maria del Cármen Mastropierro, na Argentina. Evidencia-se também o trabalho do 

americano Richard J. Cox sobre arquivos institucionais22. 

Tanto na Europa, como nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, desenvolveram-se 

arquivos privados, em especial os arquivos institucionais. A tendência europeia centrou-se 

em constituir arquivos privados de interesse público, como o exemplo de França, de larga 

tradição arquivística23. “Na América Latina, vive-se um momento muito especial nos 

primeiros anos do séc. XXI, em relação aos arquivos de memória”24. Podemos apreciar o 

caso da Argentina onde, até à última década do séc. XX, o estudo dos arquivos privados 

era predominantemente dirigido a arquivos pessoais ou familiares. Actualmente, faz parte 

                                                 
20 HEREDIA HERRERA, Antónia - Archivística general: teoría e práctica. 6ª. ed. Sevilha : Diputación 
Provincial, 1995, p.48. 
21 FAVIER, Jean  -  La pratique archivistique française. Archives Nationales, 1993. 
22 Consideramos arquivos institucionais como o tipo de arquivo que apresenta uma colecção de documentos 
que têm em comum a actividade de uma instituição (arquivos de associações civis, eclesiásticos, de 
empresas, de escolas, etc.), a actividade de um grupo não familiar (arquivos legislativos, médicos, musicais, 
etc.) ou o tipo de suporte que lhes é próprio (arquivos audiovisuais, de televisão, de rádio, etc.), preparada 
profissionalmente como testemunho para memória da instituição ou do grupo responsável pela sua custódia. 
Esta classificação não toma em conta o produtor (a instituição ou grupo ao qual pertence o arquivo) em si 
mesmo, mas faz-se referência a uma actividade ou a um tipo de suporte para qualificar o arquivo. Quanto ao 
critério de classificação, estamos perante uma diferença em relação aos arquivos pessoais e familiares, que 
enfatizam o produtor. 
O seu nome surge porque em todos os casos se apresenta uma instituição ou grupo, com características 
institucionais, como responsável pela formação, desenvolvimento e tratamento arquivístico do fundo 
documental que lhe é próprio.  
23  MASTROPIERRO, Maria del Carmen Mastropierro - El porqué de los archivos privados. Buenos Aires: 
Alfagrama, 2007,p. 36 
24 Idem, p.37. 
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do quotidiano encontrar na imprensa notícias sobre “arquivos secretos”, relacionados com 

as décadas de terrorismo do Estado. 

Com efeito, a sociedade encontra-se progressivamente aberta a estes novos arquivos, tal 

como a comunidade arquivística. Como exemplo deste fenómeno, é de referenciar o 

“Seminário Internacional Archivos y Derechos Humanos”25, organizado em Dezembro de 

2006, pelo Archivo General de la Nación del Uruguay, onde participaram representantes de 

países latino americanos - Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Venezuela e Uruguai - e de 

Espanha, para difundir distintas estratégias de memória. 

Maria del Cármen Mastropierro reúne os elementos característicos do arquivo privado 

numa definição: “O arquivo privado é um conjunto organizado26 de documentos valiosos 

produzidos ou recebidos pela pessoa jurídica privada (…) utilizado pelos seus criadores, 

mas desconhecido para a sociedade e rege-se por normas de Direito privado, como toda 

propriedade privada, sem proveniência governamental”27. 

A autora inclui na categoria de arquivos privados as seguintes realidades arquivísticas: 

“arquivos pessoais, arquivos familiares e arquivos institucionais. Deixando as “colecções 

de documentos ou colecções documentais - documentos que resultam de uma escolha - 

fora do conceito de arquivo privado”.28 Estes constituem realidades arquivísticas que, não 

são assimiláveis ao conceito de arquivo privado numa acepção completa, no entanto, 

constituem a sua matéria-prima - em certas condições, essas realidades podem transformar-

se em arquivos privados29. Nesta análise, Mastropierro baseou-se na terceira edição do 

Dictionary on Archival Terminology, do International Council on Archives.30 

                                                 
25 SEMINÁRIO INTERNACIONAL, 4 e 5 de Diciembre, Uruguai, 2006 -  archivos y derechos humanos. 

Archivo General de la Nacion del Uruguai, 2006. 
26 A autora utiliza o seguinte conceito: “una colección organizada de documentos valiosos” Cfr. 
MASTROPIERRO, María del Carmen  - El porqué de los archivos privados. Alfagrama, 2007, p.53. 
27 Idem, p.53. 
28 “incluimos en la categoria de archivos privados las siguientes realidades archivísticas: archivos personales, 
archivos familiares y archivos institucionales. Dejamos a las colecciones de documentos o colecciones 
documentales fuera del concepto de archivo privado”.Cfr. MASTROPIERRO, María del Carmen  - op.cit., 
p.56. 
29 Segundo María del Carmen Mastropierro, “quando as colecções de documentos constituem, apenas, 
documentos acumulados ao longo do tempo, não satisfaz o requisito de índole arquivístico que englobamos 
na definição de arquivo privado.” Cfr. MASTROPIERRO, María del Carmen  - op.cit., p.56. 
30 O ICA define arquivo privado ou documento privado - arquivo ou documento de proveniência não 
governamental, produzido ou propriedade de uma entidade de direito privado. Colecção – conjunto de 
documentos de arquivo reunidos artificialmente em função de qualquer característica comum, nomeadamente 
o modo de aquisição, o assunto, o suporte, a tipologia documental ou o coleccionador - não satisfazem o 
requisito de índole arquivístico que apresentamos na definição de arquivo privado. INSTITUTO DA 
BIBLIOTECA NACIONAL E DO LIVRO – Dicionário de terminologia arquivística. Lisboa : IBNL, 1993, 
p.9 e p.22. 
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Os arquivos privados possuem uma proveniência não governamental, definindo 

proveniência como a organização, ou o indivíduo que cria, acumula ou mantém e usa 

registos na condução dos seus assuntos, antes de transferi-los para um centro especializado. 

Podemos definir o campo conceptual “arquivo privado” diferenciando-o de outros 

conceitos afins, como o de “colecções de documentos”. Antónia Heredia Herrera, assinala 

que essas colecções de documentos “são agrupamentos documentais que, com certa 

frequência se encontram nos arquivos, na maioria das vezes, produto de doação ou compra. 

Sua origem (…) depende da vontade de alguém, resulta de uma escolha ( …) documentos 

cuja união e relação entre eles é determinada por um tema ou assunto, bem como pelo 

coleccionista ou autor da colecção”31. 

Segundo Maria del Cármen Mastropierro, Antónia Herrera “(…) de alguma forma, recorda 

a opinião do grande teórico Teodoro Schellenberg que, na segunda metade do séc. XX, fala 

de colecções naturais (documentação que surge ao longo da vida, derivada de uma fonte e 

em relação com uma actividade orgânica)”32. Esteban Cabezas Bolaños refere que “o 

termo proposto por Schellenberg de “colecção natural” deve ser superado e substituído 

pelo termo de arquivo privado ou pessoal. O que não significa que se deva colocar de parte 

as características intrínsecas do arquivo, que deve recolher, conservar e servir a 

documentação” 33. 

Por seu lado, o Dicionário de Terminologia Arquivística
34define colecção como “conjunto 

de documentos de arquivo reunidos artificialmente em função de qualquer característica 

comum, nomeadamente o modo de aquisição, o assunto, o suporte, a tipologia documental 

ou o coleccionador”. 

Documentos - conceito utilizado com sentido arquivístico no mundo anglo-saxónico - 

refere-se a “colecção (conjunto) de documentos pessoais e familiares, distintos dos registos 

formais, que podem incluir correspondência, diários, notas, etc.”35. Nos Estados Unidos, os 

documentos de mais de vinte presidentes encontram-se arquivados em bibliotecas 

presidenciais erigidas perto do local onde o presidente nasceu ou viveu, antes da sua 

                                                 
31HEREDIA HERRERA, Antónia - Archivística general: teoría e práctica. 6ª. ed. Sevilha : Diputación 
Provincial, 1995, p.149. 
32 MASTROPIERRO, María del Carmen – Archivos privados : análisis y gestión. Buenos Aires: Alfagrama, 
2006, p.14. 
33 CABEZAS BOLAÑOS, Esteban - La organización de archivos musicales: marco conceptual. In 

Información, cultura y sociedad. nº 13, p.85 
34 INSTITUTO DA BIBLIOTECA NACIONAL E DO LIVRO – Dicionário de terminologia arquivística. 
Lisboa : IBNL, 1993, p.22. 
35 MASTROPIERRO, María del Carmen – op.cit., p.15.  
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eleição36. Verificamos que o critério anglo-saxónico tem em conta não apenas o produtor 

(no caso da família), mas o conteúdo da actividade familiar (o património). Neste exemplo, 

associados aos documentos de natureza arquivística, encontram-se outros de natureza 

biblioteconómica e museológica. 

A diferença entre a documentação pública e privada radica na distinta natureza das 

consequências derivadas de uma eliminação negligente. Quando um particular elimina 

certa documentação, em princípio, as repercussões limitam-se ao âmbito da privacidade e 

as consequências negativas recaem no interessado. No caso dos documentos públicos, as 

consequências adquirem uma magnitude transcendente na medida em que podem recolher 

direitos e deveres inalienáveis do Estado e dos cidadãos 37. “Às vezes, é difícil discernir 

entre a intimidade e a publicidade; são conceitos, se não ambíguos em si mesmo, ao menos 

maleável, pelo que é importante estabelecer e discernir categorias de indivíduos com os 

seus respectivos direitos de privacidade: cidadãos particulares, personalidades e cargos 

públicos. (…) o cargo público, conceito que abarcaria desde os funcionários até aos 

políticos, possui muito pouca privacidade ou nenhuma, relativamente ao desempenho de 

assuntos públicos”38. 

O conceito de documentos privados ou pessoais (personal papers) - utilizado com sentido 

arquivístico no mundo anglo-saxónico - refere-se “no campo dos arquivos, aos documentos 

privados e materiais relacionados, acumulados por um indivíduo no decurso da sua vida 

(cartas, diários, documentos legais, etc.). Os documentos privados estão à disposição do 

seu criador, em contraste com os documentos oficiais, que podem estar sujeitos à 

disposição de um empregador, ou governo”39. 

Documentos pessoais são documentos privados acumulados por ou pertencentes a um 

individuo ou sujeito à sua disposição40. “Esses documentos privados (…) não podem 

considerar-se arquivos, enquanto não contem com a análise documental e a tripla função 

(recolher, conservar, servir) que cabe a toda a instituição arquivística. Podem ser 

                                                 
36 REITZ, Joan M. Odlis - Online dictionary for library and information  science [http.//lu.com/odlis/] cit. 
por MASTROPIERRO,María del Carmen – Archivos privados : análisis y gestión. Buenos Aires: Alfagrama, 
2006, p.15.  
37 CRUZ MUNDET, José Ramón - Manual de archivística. 6ª. ed. Madrid: Fundación G. S. Ruipérez, 2005, 
207. 
38 ALBERCH FUGUERAS, Ramón ; CRUZ MUNDET, José Ramón – Archívese : los documentos del poder 

el poder de los documentos. Madrid : Alianza editoria, 2002, p. 135. 
39 MASTROPIERRO, María del Carmen – op.cit, p.15. 
40 SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS – A glossary for archivists, manuscript curators, and records 

manager. Chicago, 1992. cit por MASTROPIERRO,María del Carmen – op.cit., p.15.  
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considerados como a matéria-prima de um futuro arquivo pessoal, se forem criadas as 

condições para que assim resulte”41. 

Ao mencionar claramente que os documentos são produto das actividades pessoais ou 

institucionais no âmbito privado, esta definição toca no ponto essencial da especificidade 

dos documentos de arquivo: a sua organicidade42. A “relação entre a individualidade do 

documento e o conjunto no qual ele se situa geneticamente é precisamente a base da noção 

de fundo de arquivo”43. Fundo é um aglomerado lógico, estruturado e indivisível, de 

documentos produzidos por um órgão ou por entidade no decurso de actividades que 

justificam a sua própria razão de ser. Um fundo de arquivo é um universo a identificar, 

ordenar, descrever e analisar, de modo a possibilitar a preservação da sua organicidade, da 

sua integridade física, e a disseminação de informações extraídas de seus elementos, 

colocando-as em condição de acesso. O documento de arquivo só tem sentido se 

relacionado com o meio que o produziu. O seu conjunto tem de retratar a infra-estrutura e 

as funções do órgão-gerador. Reflecte, por outras palavras, as suas actividades-meio e as 

suas actividades-fim. Esta é a base da teoria de fundos44. 

Para Cruz Mundet, “fundo de arquivo é o conjunto de documentos provenientes da 

actividade de uma pessoa física ou moral ou de um organismo, cuja reunião é fruto de um 

processo natural em que o produtor gera e conserva esses fundos (…)”.45 Para o autor, a 

colecção é o resultado da reunião de documentos criados como fruto do saber e destinados 

à sua difusão. 

Verificamos que as doutrinas setecentistas de reforço do poder central nos conduziram ao 

conceito de interesse geral. Através do próprio reforço do conceito de “património 

histórico nacional, os arquivos privados enquanto “repositórios” de fontes documentais de 

indubitável valor para a história das nações, vão ganhando relevo, sendo paulatinamente 

considerados como verdadeiros arquivos, constituindo o alvo das administrações 

arquivísticas de cada país”46. 

Um grupo importante de arquivos privados é o dos arquivos pessoais. A bibliografia 

espanhola define-os como arquivos “que contêm documentação gerada ou reunida por uma 

                                                 
41 Idem p.15.  
42 BELLOTO, Heloísa Liberalli - Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª.ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006, p.253. 
43 GUY, Óscar - Spécificité des archives et convergence avec les bibliothéques, les músées et les centres de 

documentation. Archivum. Paris. Vol.34 (1984), p.15-23. 
44GUY, Óscar – op.cit., p.28. 
45 CRUZ MUNDET, José Rámon - Manual de archivística. Madrid : Fundación G. S. Ruiperez, 2005, p.66. 
46 GONÇALVES, Manuel da Silva; GUIMARÃES, Paulo Mesquita; PEIXOTO, Pedro Abreu - Arquivos de 

família : organização e descrição. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro : Vila Real, 1996, p.5. 
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pessoa ou grupo de pessoas vinculadas entre si por laços de parentesco ao longo da sua 

existência, durante sucessivas gerações ou no decorrer das suas actividades pessoais ou 

profissionais”47. 

A partir do fim do século passado, assistimos a uma valorização dos escritos pessoais pela 

medicina. Os médicos começaram a coleccionar os escritos dos seus doentes, publicando 

certos manuscritos e desenvolvendo em torno dessas colecções uma verdadeira ciência da 

escrita ordinária. “Além disso, nas sociedades ocidentais, desde o fim do séc. XVIII, 

estabeleceu-se progressivamente um formidável poder da escrita que se estende sobre o 

conjunto do nosso cotidiano”48. Esse lugar crescente da escrita na vida quotidiana tem 

como consequência uma gestão diferente dos nossos documentos, a ideia de perpetuar uma 

identidade. 

Foi a Escola de Chicago que contribuiu largamente para o desenvolvimento do arquivo 

pessoal. A partir de 1915, por iniciativa de William Thomas e de Robert Park, a 

autobiografia esteve de facto no centro do ensino e dos trabalhos do departamento de 

Sociologia da Universidade de Chicago49. 

 “Por seu lado, o mundo anglo-saxónico define por baixo do conceito personal archives, 

uma categoria de “colecções de documentos”. Com efeito, o conhecido dicionário ODLIS 

define os arquivos pessoais (personal archives) como uma categoria de “colecções de 

documentos” (collecting archives), preparada para preservar os documentos privados, em 

memória de uma ou mais pessoas, ou de uma família ou grupos de famílias. 

Segundo Maria del Cármen Mastropierro “(…) o arquivo pessoal é uma colecção de 

documentos (escritos, cartas, notas, publicações, fotografias, manuscritos, documentos 

legais) relativos à actividade de uma pessoa, preparada profissionalmente como 

testemunho para sua memória”50. 

O conceito de arquivo pessoal está embutido na própria definição geral de arquivos 

privados, quando se afirma tratar de documentos produzidos/recebidos por entidades ou 

pessoas físicas de Direito privado51. Sendo documentos relacionados à vida, obra e à 

actividade de uma pessoa, não são documentos funcionais e administrativos no sentido que 

possuem os de gestão de uma casa comercial ou de um sindicato laboral. São documentos 

                                                 
47 MASTROPIERRO, María del Carmen – Archivos privados : análisis y gestión. Buenos Aires: Alfagrama, 
2006, p.133. 
48 ARTIÈRES, Philippe- Arquivar a própria vida, p.5. 
49 Idem, p.9-10 
50MASTROPIERRO, María del Carmen – op.cit., p.134. 
51 BELLOTO, Heloísa Liberalli - Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª.ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006, p.256. 
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relacionados com a vida familiar, civil, profissional e produção política e/ou intelectual, 

científica, artística de estadistas, políticos, artistas literatos, cientistas etc. “Enfim, os 

papéis de qualquer cidadão que apresente interesse para a pesquisa histórica, trazendo 

dados sobre a vida cotidiana, social, religiosa, económica, cultural do tempo em que viveu 

ou sobre a sua própria personalidade e comportamento”52. 

Em todo o caso, quer sejam arquivos pessoais ou colecções de documentos pessoais, há um 

elemento em comum na decisão de organizar o arquivo pessoal: dar a conhecer aos demais 

a actividade do interessado, por própria decisão ou dos outros.53 Se tomados no plural, 

como os arquivos de vários membros de uma mesma família (ou dinastia ou casas de 

nobreza), teremos os chamados arquivos familiares, cujos respectivos fundos não devem 

ser confundidos ou desmembrados54. 

Quando nos referimos a arquivos privados, estamos a falar de uma actividade pessoal, 

familiar ou institucional no âmbito das relações jurídicas dos particulares em si55. Estas 

actividades realizam-se de forma autónoma, sem uma necessária intervenção ou 

dependência do Estado, enquanto poder público. Por essa razão, é o Direito privado como 

ramo do Direito ao que corresponde “a regulação das relações jurídicas dos particulares 

entre si”. 

Luciana Duranti reconhece duas categorias de actos jurídicos de acordo com a esfera do 

Direito que as estuda: Direito público, os actos dirigidos a propósitos relacionados de 

maneira imediata com a sociedade em geral; e o Direito privado, os actos que interessam a 

indivíduos ou a grupos específicos56. “É importante reconhecer estas noções porque é 

seguro que a pessoa, família ou instituição que possua um arquivo privado deva ter em 

conta, a fim de evitar que a documentação se desarticule ou seja transferida para 

instituições públicas sem o beneplácito do produtor, porque deste modo o arquivo privado 

perderia a sua autonomia e correria o risco de desaparecer”57. Segundo Maria del Cármen 

Mastropierro, nesta questão dos arquivos privados é importante considerar os direitos 

subjectivos de todo o actor, seja como produtor, seja como organizador, seja como 

custódia, seja como arquivista, para conhecê-los e actuar58. 

                                                 
52Idem, p.256. 
53 MASTROPIERRO, María del Carmen – Archivos privados : análisis y gestión. Buenos Aires: Alfagrama, 
2006, p.143. 
54 BELLOTO, Heloísa Liberalli – op.cit,p.256. 
55 MASTROPIERRO, María del Carmen  - El porqué de los archivos privados. Alfagrama, 2007, p.90. 
56 Luciana DURANTI - Diplomática: usos nuevos para una antigua ciência. Sevilla : Sy C., 1996, p.50-51. 
cit. por Maria del Cármen MASTROPIERRO - El porqué de los archivos privados. Alfagrama, 2007, p.94. 
57MASTROPIERRO, María del Carmen  - op.cit, p.95. 
58 Idem, p.96 
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Todo o sujeito particular envolvido numa experiência arquivística privada, seja como 

arquivista, produtor, organizador, detentor da custódia ou noutro papel, exerce um direito 

real. “O Direito intervém na regulação das relações jurídicas tanto do poder público, quer 

dizer, do Estado, como dos particulares entre si. Neste último caso, o ramo do Direito que 

estuda as relações jurídicas dos particulares entre si é o Direito privado; no primeiro caso, é 

o Direito público o ramo do Direito que se encarrega de tal regulação”59. 

A diplomática diferencia os documentos públicos (criados por uma pessoa pública ou sob a 

sua direcção ou em seu nome) dos documentos privados (criados por uma pessoa privada 

ou sob a sua direcção ou em seu nome). Segundo Duranti : “o documento criado por uma 

pessoa pública em seu carácter privado, isto é, desempenhando funções privadas, é privado 

por natureza (…) o criador ao qual nos estamos referindo é o autor do documento 

original”60. Assim, nos encaminha a autora a considerar a vontade do autor do documento 

como elemento determinante que permite identificar a natureza do documento para 

classificá-lo como público ou privado61. Assim, o que distingue arquivo público de arquivo 

privado é a natureza da entidade que o cria. 

A dificuldade pode surgir quando o documento é gerado por mais do que uma vontade, 

quando as vontades são de natureza diferente (sejam públicas ou privadas). O enfoque 

jurídico soluciona a dificuldade decidindo a partir da classificação dicotómica (documento 

público-documento privado). Segundo Duranti, alguns diplomatas “vêem a necessidade de 

identificar uma terceira categoria, documentos semi-públicos. Definidos como documentos 

emitidos por pessoas privadas sob a direcção e em forma estabelecida por pessoas 

públicas”62. Duranti conclui, “quando examinamos documentos singulares, particularmente 

para identificá-los (…) é essencial estabelecer a sua natureza pública ou privada em 

relação à natureza do seu autor”63. 

O documento privado é o “documento primário isolado, produzido ou recebido por 

entidade não - governamental ou pessoa física, documento que, tendo perdido seus liames 

orgânicos com o meio onde foi gerado, acabou por tornar-se elemento de colecção (pública 

                                                 
59 Idem, p.97. 
60 Luciana DURANTI - Diplomática: usos nuevos para una antigua ciência. Sevilla : Sy C., 1996, p.85-86 
cit. por MASTROPIERRO, María del Carmen  - op.cit,p.101. 
61 Idem, p.101 
62 Idem, p.101-102. 
63 Luciana DURANTI - Diplomática: usos nuevos para una antigua ciência. Sevilla : Sy C., 1996, p.85-86. 
cit. por MASTROPIERRO, María del Carmen  - El porqué de los archivos privados. Alfagrama, 2007,p.102. 
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ou privada), ou mesmo objecto de guarda/ posse única de um particular (pessoa física ou 

jurídica) ou de uma entidade pública”64. 

Se vemos o arquivo privado como um sistema de informação e de comunicação, o seu 

alcance no contexto social contemporâneo pode determinar-se com a ajuda de três 

categorias: o público, o privado e o íntimo. A partir desta trilogia conceptual, com o 

desenvolvimento de um marco normativo baseado no enfoque psicológico geral, 

ampliamos a significação da categoria privada do arquivo. “(…) existem diferenças entre o 

âmbito íntimo, privado e público. São diferenças de ordem sócio-cultural (…) o íntimo, o 

privado e o público mantém a unidade da pessoa humana e da sua própria existência na 

actualidade”65. 

O pensador contemporâneo Roberto Espósito fala da “esfera pública enquanto aberta à 

visibilidade de todos e de cada um”66. A esfera pública permite desenvolver o âmbito 

próprio para concretizar a transmissão da informação e para atingir a comunicação social. 

São os arquivos públicos, as instituições que concretizam no terreno da documentação 

arquivística os aspectos assinalados. No entanto, os arquivos privados podem cumprir esta 

função pública, sempre e quando a pessoa, família ou instituição proprietários estipularem 

as condições em que se pode publicitar os fundos documentais. Neste ponto de vista, “a 

distinção entre as esferas pública e privada (…) é igual à diferença entre coisas que devem 

mostrar-se e coisas que hão-de permanecer ocultas”67. O privado não é, em princípio, 

objecto de informação e comunicação pública. No entanto, o consentimento, através do 

qual se legitima a transferência do que é privado ao âmbito da informação pública, existe, 

tornando-se a porta do privado para o público. Faz mais sentido pensar neles, enquanto 

arquivos da esfera pública, já nos arquivos definitivos 68. 

É conveniente considerar os conceitos de privado e púbico com um enfoque sócio-cultural 

integral. Há uma percepção variável do que é privado ou público, em função do contexto 

sócio-cultural, do lugar, do tempo, da filosofia da época, etc. A divisão entre o público e o 

privado move-se segundo impulsos da própria decisão pessoal. Existe uma conexão clara, 

directa e imediata do privado com o público: uma complementaridade. O problema pode 

existir, quando algum herdeiro pretende tornar público algum fundo documental 

                                                 
64 Idem, p. 250. 
65 MASTROPIERRO, María del Carmen  - El porqué de los archivos privados. Alfagrama, 2007, p.111. 
66 ESPOSITO, Roberto - El origen de la política. Buenos Aires : Paidós, 1999, p.40. cit. Por 
MASTROPIERRO, María del Carmen  - El porqué de los archivos privados. Alfagrama, 2007, p.111. 
67 Hanna ARENDT-  La condición humana.  Buenos Aires : Paidós, 2004, p.77. cit. por MASTROPIERRO, 
María del Carmen  - op.cit,p.112-113. 
68 MASTROPIERRO, María del Carmen  - op.cit., p.113. 
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pertencente a um arquivo privado, cujo criador já não existe. O conveniente nestes casos é 

não falhar na aplicação da lei: investigar o quadro jurídico que pode ter ingerência na 

documentação de arquivo (segundo o ciclo de vida), analisar se a informação tem 

relevância comunitária em relação a um determinado âmbito social, fazer um balanço das 

consequências que a publicidade de certos actos pode trazer, tomar as precauções e aplicar 

a norma. 

“Para Carla Soria, o íntimo é só informável, quer dizer, objecto de informação e 

comunicação pública, se nos fornece duas condições: a primeira condição requer que a 

intimidade seja exteriorizada, livre e voluntária pela pessoa que é sujeito, e a segunda é que 

essa exteriorização voluntária da intimidade tenha relevância comunitária”69. 

Segundo Maria del Cármen Mastropierro, convém estabelecer diferenças entre o privado e 

o íntimo, já que muitas vezes existe confusão entre ambos. Privado e íntimo referem-se a 

realidades distintas. No “campo arquivístico, um documento íntimo - expressão não 

utilizada em arquivística - implicaria o envolvimento e confissão de sentimentos 

profundos, por outro lado, um documento privado é aquele que se envia de particular a 

particular, sem utilizar um meio público ou à margem do conhecimento público. O limite 

que podemos chegar e até ao qual podemos mostrar deve ser o limite da intimidade”70. 

Sobre a intimidade, o outro não deve chegar, a não ser que o sujeito o permita. 

No âmbito do Arquivo privado, manifesta-se importante a definição do conceito de 

Espólio. Este conceito “em sentido estrito é sinónimo de arquivo literário: acervo 

documental complexo, constituindo uma unidade orgânica decorrente da actividade 

literária de determinada pessoa e composta pela respectiva obra manuscrita, ou equiparada, 

e pelos conjuntos de documentos que a essa pessoa foram enviados ou por ela 

recolhidos”71. Há uma identificação entre espólio e herança documental deixada por um 

criador. 

O conceito de Espólio designa “Arquivos que correspondem ao conjunto de documentos, 

manuscritos e similares, produzidos e coleccionados por um autor. Mantêm, em princípio, 

a unidade estabelecida pela personalidade que lhes dá o nome. Embora as características de 

cada acervo variem em função da actividade literária e da intervenção cultural e cívica do 

autor, são, regra geral, unidades orgânicas compostas por uma ou mais versões dos seus 

                                                 
69 MASTROPIERRO, María del Carmen  - El porqué de los archivos privados. Alfagrama, 2007, p.116. 
70 Idem, p.116. 
71 OLIVEIRA, António Braz de – Arquivística literária : haec subtilis ars inveniendi. In Cadernos de 

Biblioteconomia, Arquivística e Documentação. nº 2 (1992),  cit. por Rita Marquilhas 
http://www2.fcsh.unl.pt/ 
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manuscritos, pelos documentos que lhe foram enviados (correspondência por exemplo) e 

pelos que o próprio coleccionou. Os mais recorrentes são os conjuntos de recortes de 

imprensa, as fotografias, os documentos biográficos ou os manuscritos de terceiros”72. 

Numa primeira análise da documentação de um espólio “percebemos que não seria 

admissível a omissão de uma revisão sobre os conceitos da arquivística e os arquivos 

privados. O estudo destes últimos, aliado à análise documental contextualizada do espólio 

(…) deu-nos a certeza de que a pesquisa deveria ser realizada a partir de estudos 

reflexivos, teóricos e terminológicos da arquivística”73. Há sempre dificuldade no acesso e 

manuseio de documentos pertencentes a arquivos privados, relacionados com a análise e 

avaliação dos suportes, tipologias e espécies documentais. Logo, o conceito de espólio 

relaciona-se com a noção de arquivo privado, devendo exigir o conhecimento dos 

princípios arquivísticos e de técnicas de organização dos arquivos privados. 

Segundo Zeny dos Santos, a análise de espólios deve efectuar-se de forma global, 

abarcando o seu interior e o sistema induzido pela própria entidade produtora. Não se pode 

entender o processo de organização ou estudo de espólios, sem visualizar a produção 

documental, a partir de sua circulação. Na fase inicial da organização dos documentos é 

necessário o reconhecimento da história do espólio e as acções empreendidas pelo titular. 

Devendo-se compreender os princípios essenciais da arquivística: o da proveniência e do 

respeito pela ordem original. 

Na análise dos espólios deve aplicar-se a metodologia arquivística capaz de mostrar a 

natureza da documentação. A partir de estudos teóricos e práticos da arquivística, no seu 

âmbito conceptual aliado às reflexões de figuração e representação na ordenação de 

documentos pessoais, mediante a leitura de todo o espólio é que se encontra a metodologia 

adequada. “(…) a metodologia arquivística deve ser capaz de mostrar a natureza da 

documentação, a análise documental contextualizada para a obtenção da cronologia - 

bibliográfica do titular. E, diante da complexidade do cotidiano do homem, seja ele 

literato, músico, arquitecto, médico, arquivista, a leitura de seus documentos irá, 

certamente, ultrapassar o natural e o visível (…)”74. A manutenção das características 

originais e a compreensão desses acervos, como sistema global, possibilitam a recuperação 

                                                 
72MINISTÉRIO DA CULTURA - As mãos da escrita : 25º aniversário do Arquivo de Cultura 

Contemporânea. Lisboa : BNP, 2007, p.77. 
73 SANTOS, Zeny Duarte de Miranda Magalhães dos  – Arranjo e descrição do espólio de Godofredo Filho : 

processo de criação de uma tese de doutorado. Brasil, 2000, p.[4-5]. 
74 Idem, p.[2]. 
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da memória documental de representantes de nossa intelligentsia, da capacidade cultural e 

responsáveis pela formação da sociedade75. 

Concluímos que a organização dos fundos de arquivo é comum quer a arquivos privados 

quer a arquivos públicos, organização que permita a sua consulta, respeitando a 

especificidade própria e os princípios gerais da arquivística: “Seu objectivo é fazer a 

distinção dos grupos de documentos, que permitirá, de um lado, formar dossiers 

[processos] arrumá-los em caixas, onde a cada um seja atribuído um código e, de outro, 

redigir um instrumento de pesquisa, mais ou menos detalhado, que revele com clareza as 

subdivisões do fundo e que, dentro dessas subdivisões, apresente os títulos e o conteúdo da 

caixa”76. O processo é o mesmo, sejam os arquivos de origem privada ou pública. 

No entanto, a natureza jurídica e a forma particular como os arquivos privados entram nas 

instituições arquivísticas suscitam problemas que não se apresentam no caso dos arquivos 

públicos – pelo menos, não da mesma forma. “Nas duas categorias, porém – arquivos 

públicos e privados - uma boa classificação resulta da observância de três factores: 

inicialmente, ela é preparada, por meio de operações que evitarão muitas dificuldades 

posteriores; em seguida, ela é realizada segundo o princípio fundamental da arquivística, 

que é o do respect des fonds, ou princípio da proveniência, cuja aplicação aos arquivos 

privados tem pontos em comum com os arquivos públicos, mas apresenta, também, pontos 

que lhe são particulares; por fim, ela se apoia em regras específicas de cada categoria de 

arquivos, sem prescindir da intuição e do pragmatismo para corresponder à natureza 

própria de cada fundo”77. 

O conceito de arquivo pessoal está embutido na própria definição geral de arquivo privado, 

quando se afirma tratar-se de documentos produzidos/recebidos por entidades ou pessoas 

físicas de direito privado. São documentos relacionados com a vida familiar, civil, 

profissional e a produção política/ e ou intelectual, científica, artística de estadistas, 

políticos, artistas, literatos, cientistas, etc.. 

 “Se, no âmbito dos arquivos públicos, é preciso não confundir colecções com fundos de 

arquivo, na dos privados esse cuidado deve ser redobrado. Isto porque tal eventualidade 

pode ocorrer muito mais nesse domínio: é frequente que um particular coleccione 

documentos por motivos que vão desde o gosto pela raridade antiga até o querer possuir 

                                                 
75 Idem, ibidem, p.[3]. 
76 Ariane Ducrot – A classificação dos arquivos pessoais e familiares, p.[1]  
77 Idem, p. [1-2]. 



36 
 

(…) os papéis que pretende analisar para elaborar trabalhos historiográficos”.78 No caso 

dos acervos privados, a fixação de prazos e datas de transferência, de comunicação, de 

destruição ou de recolha não é obrigatória, como deve ser nos públicos79. 

“O documento do “Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais”80 reconhece duas 

similaridades importantes entre os arquivos pessoais e os públicos. Primeiro, ambos 

artefatos de registro derivados de uma atividade; os arquivos são evidência das transacções 

da vida humana, seja ela organizacional, e por conseguinte oficial, seja individual, e 

portanto pessoal. (…) em segundo lugar, os arquivistas, tanto nos arquivos públicos, 

quanto nos pessoais, frequentemente usam procedimentos técnicos e métodos práticos 

semelhantes, em termos de como acedem, descrevem, armazenam fisicamente e conservam 

os arquivos e os colocam à disposição para fins de pesquisa”81. O documento do Seminário 

revela que os arquivos públicos, ou institucionais ou oficiais, são acumulações “naturais e 

necessárias”, subprodutos orgânicos da actividade administrativa, enquanto os arquivos 

pessoais são frequentemente produtos de um desejo de perpetuar intencionalmente uma 

certa imagem, um propósito concebido que, na verdade, se destina à “monumentalização” 

do próprio indivíduo. Esta diferença fundamental entre arquivos públicos e arquivos 

pessoais é muito difundida no pensamento arquivístico tradicional. 

“No que tange aos arquivos privados, isto é, àqueles que não resultam das atividades 

geradas na esfera pública, o binômio público/privado se expressa não só através do conflito 

entre a intimidade e o interesse público, mas, mais ainda, entre esse último e a propriedade 

privada, assegurada na Constituição em vigor”82. Por retratarem a vida privada de seus 

titulares, os arquivos privados são por excelência detentores de informações sobre a 

intimidade das pessoas. Nessa categoria, os arquivos pessoais, particularmente os de 

homens públicos, são os mais atingidos pelo conflito entre o público e o privado – por um 

lado, os direitos individuais à propriedade privada e à protecção da intimidade; por outro 

os direitos da comunidade representados pelo interesse público e o direito de acesso à 

informação. O exercício da cidadania consiste em garantir a transparência, visibilidade, 

sem abrir mão do respeito à privacidade e à vida reservada. “(…) no âmbito dos arquivos 

                                                 
78 BELLOTO, Heloísa Liberalli - Arquivos permanentes: tratamento documental. Rio de Janeiro : FGV, 
2006,  p.253. 
79 Idem, p.254. 
80 Cfr. SEMINÁRIO DE ARCHIVOS PERSONALES, 26 a 28 de mayo, Madrid, 2004 – Los archivos 

personales en la biblioteca. Madrid : Biblioteca Nacional, 2006. 
81 COOK, Terry- Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento arquivístico comum da 

formação da memória em um mundo pós-moderno, p.[3]. 
82COSTA, Célia Leite – Intimidade versus interesse público: a problemática dos arquivos, p.10 
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privados opera um direito fundamental, o da propriedade privada, que em princípio faculta 

ao titular a possibilidade de dispor livremente dos seus bens”83. 

Realçamos, no entanto, que nos antigos arquivos privados, pessoais ou de família, 

existiram desde sempre documentos de natureza pública que derivaram de funções, de 

cargos ou de ofícios públicos84. “também nos arquivos privados contemporâneos de 

personalidades que desenvolveram actividades de relevância na administração pública e na 

vida política e cultural se encontram documentos pertença do Estado, subtraídos da sua 

sede natural, para se incluírem nesses papéis pessoais. Nalguns casos esses arquivos 

pessoais integram, mesmo, séries em falta nos arquivos do Estado”85. 

Verificamos que no plano conceptual não existe a noção de arquivo político. A única 

especificidade desses documentos é a de se relacionarem à acção política, e por isso, será 

mais correcto falar em documentos ligados ao exercício de uma função política. “No 

entanto é muito difícil ou quase impossível dissociar, entre os papéis de um governante, os 

documentos pessoais dos públicos. Não são raros os casos em que a designada 

“correspondência particular” veicula os assuntos de Estado de maior melindre, como 

acontece, por exemplo, no Arquivo de Oliveira Salazar, antigo presidente do Conselho de 

Portugal”86. 

A natureza jurídica dos arquivos dos titulares de cargos políticos é uma questão muito 

complexa, que transcende a arquivística e entra no domínio da política, da legislação, da 

jurisprudência e da administração. O problema fundamental dos arquivos dos titulares de 

cargos políticos continua a ser o de conciliar princípios, direitos e interesses antagónicos: 

por um lado os direitos individuais à propriedade privada e à privacidade, por outro lado, 

os direitos colectivos, como o interesse e o acesso público. “A noção de documento 

público aparece cada vez mais associada à de mandato, e quem detém uma parcela de 

autoridade pública produz documentos públicos. Por esta razão, é impossível excluir da 

categoria de arquivo público os arquivos dos mais altos responsáveis políticos - o 

Presidente da República e os membros do governo - embora a maior parte das legislações 

não imponha aos titulares desses arquivos a obrigatoriedade de os incorporar numa 

instituição pública”.87 

                                                 
83GARCIA, Maria Madalena Arruda de Moura Machado- Os documentos pessoais no espaço público.  In : 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n.21, 1998, p.175-187 
84Idem, p.176 
85 Idem, p.178 
86 Idem, Ibidem, p.179 
87 GARCIA, Maria Madalena Arruda de Moura Machado - Os documentos pessoais no espaço público. In : 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n.21, 1998, p.175-187. 
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É imprescindível assegurar aos historiadores os testemunhos de cada geração, o modo de 

pensar e de actuar de seus elementos quando em sua contemporaneidade. Os arquivos 

públicos e os privados constituem a espinha dorsal de todo o manancial de matéria-prima 

da pesquisa história. Deve existir uma verdadeira interdisciplinaridade ou disciplinaridade 

interactiva entre os saberes de bibliotecários e arquivistas e os saberes de todos os 

investigadores da comunidade científica que utilizam como matéria-prima de investigação 

os acervos de autores, eles próprios frutos da interacção sociocultural que os conformou. 
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2. O ESTATUTO JURÍDICO DOS DOCUMENTOS DE TITULARES 

DE CARGOS POLÍTICOS: PRÁTICAS INTERNACIONAIS88 

 

 

(…) nos arquivos privados dos homens públicos predominam, em geral, 

documentos que aludem à sua atuação pessoal e às suas ideias sobre a esfera 

pública, ocorrendo o paradoxo de estes homens públicos sentirem e viverem com 

tanta paixão sua atuação pública, a ponto de ela ter-se tornado a base de sua 

vida pessoa l -daí por que esta documentação pertence tanto à esfera do público 

quanto à do privado, mostrando como ambas as esferas necessariamente se 

sobrepõem -e como o homem é, além de indivíduo, um ser social. 

 In Fernando Henrique CARDOSO (abertura) - Documentos privados de 

interesse público : o acesso em questão.  São Paulo : IFHC, 2005, p.173. 

 

 

A teoria arquivística consagrou a noção de que possuem carácter público os documentos 

produzidos e acumulados por titulares de cargos públicos no exercício dos seus respectivos 

mandatos. No entanto, no plano prático, a tutela e o controlo de tais documentos pelo 

Estado comporta alguns obstáculos, sentidos por diferentes países que procuraram, nos 

últimos anos, legislar sobre o assunto. 

A primeira dificuldade diz respeito à própria definição do que é público e do que é privado, 

obrigando a distinguir ainda, dentro do universo dos documentos privados, aqueles que são 

de “interesse público”. Sendo assim, é importante que se precise, com maior rigor, a 

natureza jurídica dos arquivos desses indivíduos, cujas acções políticas transparecem nos 

registos informais da sua correspondência pessoal e familiar. 

Por exemplo, a carta que um cidadão comum envia ao Presidente da República, deve ser 

encarada como documento pessoal apenas porque foi endereçada à pessoa do Presidente  

ou porque foi enviada à pessoa do Presidente em carácter particular? Qual o destino do 

bilhete de um amigo do Presidente que faz recomendações sobre o Governo? É particular e 

privado? Ou pessoal, porém público? Como considerar a carta de um político famoso 

endereçada ao “amigo e Presidente”? De que forma determinar que documentos 

endereçados ao Presidente ou por ele emitidos, fora do estrito desempenho de suas funções 

constitucionais, sejam considerados documentos pessoais e privados? Da mesma forma, 

como determinar que documentos endereçados ao Presidente ou por ele emitidos, no 

desempenho das suas funções constitucionais, sejam forçosamente considerados públicos? 

                                                 
88 Portugal, Estados Unidos da América, França e Brasil. 
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É possível reconhecer, entre os documentos resultantes das actividades desenvolvidas em 

cargos e ofícios públicos, conjuntos a que se pode atribuir um carácter pessoal e, portanto, 

privado. Seria necessário regulamentar, não apenas a forma de sua custódia ou 

incorporação ao Património Arquivístico Público, mas, também, os prazos de 

confidencialidade a que ficariam sujeitos, seja por razões de Estado, seja para proteger 

direitos relacionados com a intimidade e a imagem do titular. 

O fenómeno da “funcionalização” do direito de propriedade, que caracteriza o actual 

ordenamento jurídico de muitos países, coloca importantes desafios. Até que ponto 

interesses públicos e privados não são excludentes e contraditórios? Quais os limites para a 

imposição dos interesses públicos sobre os privados? Em que medida é possível 

harmonizá-los? 

De acordo com diferentes tradições, o estatuto jurídico conferido aos documentos de 

titulares de cargos públicos varia de acordo com a legislação dos países que desenvolveram 

políticas arquivísticas rigorosas. É importante analisar os dispositivos legais que tratam do 

assunto em termos da sua eficácia, avaliando-se o alcance de medidas coercivas - que 

impõem o depósito dos arquivos dos governantes assim que deixam os seus cargos -, de 

concessões de longos períodos de confidencialidade, de estratégias que estimulem doações 

e propostas de “construção de memoriais”. 

No plano das acções levadas a efeito pelas instituições que detêm documentos de titulares 

de cargos públicos, é preciso verificar os instrumentos de gestão criados para o exercício 

de custódia - de um ou mais arquivos, se for o caso -, os critérios de selecção, os 

procedimentos metodológicos adoptados para organizar e descrever os diferentes conjuntos 

documentais sob sua responsabilidade e as condições de acesso ao acervo. São 

particularmente interessantes as discussões em torno da aplicação de princípios 

arquivísticos a documentos que, por tradição, prescindem de abordagem contextual, como 

ocorre nas Bibliotecas, Museus e Centros de Documentação89. Importa conhecer também 

as implicações do estatuto jurídico dos documentos (se públicos ou privados) quanto à sua 

gestão e ao tratamento técnico que lhes é dispensado. 

A partir do confronto de experiências levadas a efeito em diversos países, dever-se-ia 

avaliar em que medida as diferentes condições jurídicas afectam as políticas desenvolvidas 

em torno dos documentos de titulares de cargos públicos e definir alguns princípios 

comuns de boas práticas a adoptar em Portugal. 

                                                 
89Veremos este exemplo um pouco mais adiante, no capítulo que aborda a metodologia utilizada no 
tratamento da documentação do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
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PORTUGAL 

Vítor Gomes referia em 2004, no artigo intitulado “Os Arquivos dos Chefes de Estado”90, 

que em Portugal, ao contrário do que sucede em países como os Estados Unidos da 

América, Canadá, França, Reino Unido, Brasil ou Espanha, não é comum os Chefes de 

Estado procederem à entrega dos seus arquivos quando cessam o exercício das funções 

oficiais para as quais foram mandatados91. “A natureza dos seus arquivos, com informação 

de carácter predominantemente político e confidencial, e a dificuldade em diferenciar a 

documentação administrativa e de índole pública dos documentos de teor político e, com 

frequência, de natureza privada, tem sido o argumento justificativo de tal procedimento.”92 

O mesmo autor cita Maria Madalena Garcia93, referindo a dificuldade inerente a este tipo 

de documentação devido à “dupla qualidade dos governantes, simultaneamente autoridades 

políticas e autoridades administrativas, sendo certo que, em matéria de arquivos as 

considerações políticas predominam sobre as exigências de Administração”94. 

Vítor Gomes referia ainda a ausência de legislação nacional específica que regulasse e 

definisse os procedimentos e a titularidade destes arquivos após os seus produtores terem 

cessado funções, como causa da sua dispersão física95. “Independentemente das posições 

que juristas, arquivistas ou historiadores possam vir a defender em relação à essência 

pública ou privada desses documentos, importa salientar o papel incontestável destes 

arquivos para um melhor conhecimento da Instituição Presidencial e das personalidades 

que, ao longo do tempo e, em contextos distintos, exerceram o cargo de Presidente da 

República”96. Para o autor, a grande importância destes arquivos reside na documentação 

de natureza privada. “Mas a importância destes arquivos não se esgota no facto de se tratar 

de documentação produzida e recebida pelos Presidentes da República no exercício da sua 

actividade. Nestes arquivos encontra-se, também, documentação de natureza privada.(…) 

                                                 
90Cfr. GOMES, Vítor – “Os arquivos dos Chefes de Estado”. In Diogo GASPAR (coord.)- Museu da 

Presidência da República. Lisboa : CTT, 2004 
91A “Fundação Mário Soares” digitalizou a documentação referente aos mandatos do PR Mário Soares 
(1986-1996) e abriu espaço para que outros arquivos se juntassem ao seu acervo, para além de ter recebido os 
objectos oferecidos ao Presidente. O governo português deu um certo apoio através do Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Para além disso, foi criado um Centro de Debates. 
92 GOMES, Vítor – op.cit.,p.124. 
93 Cfr. GARCIA, Maria Madalena Arruda de Moura Machado – op.cit., p.175-187. 
94 Cfr. GARCIA, Maria Madalena  – Arquivo Salazar : inventário e índices. Lisboa : Estampa, 1992, p.1.cit 
por GOMES, Vítor – “Os arquivos dos Chefes de Estado”. In Diogo GASPAR (coord.) – Museu da 

Presidência da República. Lisboa : CTT, 2004, p.124 
95 Não podemos deixar de referir casos excepcionais de regulamentação dos Arquivos de Oliveira Salazar, 
Melo Antunes e de Marcelo Caetano, depositados na Direcção Geral dos Arquivos Nacionais. 
96Cfr. GOMES, Vítor – op.cit., p.124. 
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não se restringe à documentação dos seus gabinetes ou serviços de assessoria, mas estende 

a sua esfera de intervenção à documentação de carácter privado, acumulada antes97, 

durante e depois do exercício do cargo de Chefe de Estado. Esta documentação 

compreende um conjunto diversificado de tipologias documentais, onde se destacam os 

diários98, as agendas, a correspondência particular recebida de familiares e de diversas 

outras personalidades nacionais e estrangeiras, notas pessoais e documentação relacionada 

com a actividade político-partidária, como a dos períodos e das campanhas eleitorais”99.  

Em 2007, o mesmo autor apresentou uma comunicação sobre os “Arquivos dos Presidentes 

da República Portuguesa”100, traçando o quadro geral da sua situação, salientando algumas 

questões relacionadas com a sua natureza e âmbito, à luz da legislação nacional. “De facto, 

muito embora o regime jurídico português seja omisso em definir o que entende por cargo 

político, a legislação é muito clara na indicação dos seus titulares. A Lei n.º 52-A/2005, de 

10 de Outubro, que altera o regime relativo a pensões e subvenções dos titulares de cargos 

políticos e o regime remuneratório dos titulares de cargos executivos e de autarquias locais, 

enumera-os logo no seu artigo nº.1.: 

(São titulares de cargos políticos, para efeitos da presente lei: 

a) Presidente da República 

b) Os membros do governo [nomeadamente, Primeiro-Ministro, Vices-primeiros-

Ministros e Ministros] 

c) Os deputados à Assembleia da República 

d) O representantes da República nas Regiões Autónomas 

e) Os membros do Conselho de Estado)”101. 

 

O mesmo autor conclui que ao falarmos de “Arquivos de Presidentes da República”, 

estamos a falar de arquivos de “detentores de cargos políticos e de altos cargos políticos”.  

“(…) é precisamente este aspecto que se torna determinante no que respeita à decisão sobre 

a titularidade destes acervos e a razão que explica o facto de em Portugal, ao contrário do 

que se passa em diversos países de regime republicano e presidencialista, não existir 

                                                 
97 Veja-se o exemplo concreto da doação de documentos audiovisuais ao Arquivo da DSDA da PR, por parte 
do PR Aníbal Cavaco Silva (2006-), documentos relativos ao período em que foi Primeiro-Ministro. 
98 No final do seu mandato o  Presidente Jorge Sampaio (1996-2006) ofereceu os seus “Diários” ao Arquivo 
da Direcção de Serviços de Documentação e Arquivo da Presidência da República. 
99 Cfr. GOMES, Vítor – op. cit.,p.124. 
100 Cfr. GOMES, Vítor – “Os arquivos de Presidentes da República portuguesa : a sua natureza e o seu 
âmbito”. In II Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos Jurídicos. Informação e documentação Jurídicas 

: acesso e partilha. Lisboa : Coimbra ed., 2007. 
101 Idem, p.68. 
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qualquer legislação sobre a natureza pública ou privada dos arquivos de titulares de cargos 

políticos, em geral, e dos arquivos de Chefes de Estado, em particular”102. O autor reafirma 

que entre os dois tipos de arquivo, o político e o administrativo, o privado e o público, 

existe ainda uma barreira incómoda para os arquivistas, difícil de se ultrapassar. 

Em 2008, Maria da Graça Pericão apresentava um novo conceito aplicado aos acervos dos 

Chefes de Estado e que designa de “Arquivo do Executivo”, definindo como “nome dado 

ao conjunto dos documentos produzidos e recebidos por uma autoridade pública, no 

exercício de funções oficiais de um Presidente, Ministro, Secretário de Estado, etc.; um 

Arquivo do Executivo engloba categorias distintas de documentos: os documentos 

provenientes de instituições oficiais, os documentos ministeriais, os documentos pessoais 

ou políticos e a documentação dos gabinetes” 103. 

Já no México, houve duas razões para que todos os arquivos pessoais de funcionários do 

governo e, especificamente, dos Presidentes do país, recebessem a mesma consideração 

dada aos arquivos de ocupantes de cargos públicos: a prática de uma cultura de exercício 

patrimonial do poder, de acordo com a qual o que é público é convertido em propriedade 

privada do indivíduo que ocupa a posição pública. “Essa mesma noção de cultura de 

exercício patrimonial do poder é encontrada em Portugal. Se a informação não é aberta, 

impede-se, por um lado, o olhar cívico sobre actividades públicas e, por outro, limita-se a 

possibilidade de os arquivos serem usados correcta ou incorrectamente para servir de base 

a acções legais. Assim, os direitos dos presidentes a seus arquivos pessoais, depois de 

deixarem o cargo, também serviram como um mecanismo protector contra qualquer 

eventual acusação, com ou sem elementos legais contra eles”104. 

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Nos Estados Unidos da América, a maioria das fontes especializadas que incidem sobre a 

temática da documentação presidencial são narrativas e foram escritas por arquivistas ou 

investigadores. Essas fontes indicam “como utilizar efectivamente uma biblioteca 

presidencial”. Por outro lado, as fontes populares – jornais, revistas, notícias – debruçam-

se sobre as bibliotecas presidenciais por ocasião de alguma controvérsia ou quando é 

                                                 
102Cfr. GOMES, Vítor  – “Os arquivos de Presidentes da República portuguesa : a sua natureza e o seu 
âmbito”. In II Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos Jurídicos. Informação e documentação Jurídicas 

: acesso e partilha. Lisboa : Coimbra ed., 2007, p.68. 
103 Cfr. PERICÃO, Maria da Graça; FARIA, Maria Isabel-  Dicionário : da escrita ao livro electrónico. 
Coimbra : Almedina, 2008, p.99 
104Cfr. VILLANUEVA, Ernesto – “Comentário”. In Fernando Henrique CARDOSO (abertura) – 
Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  São Paulo : IFHC, 2005, pp-93-94. 
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erigido um novo edifício. Numerosos artigos foram publicados em revistas especializadas 

de história, ciência política, administração pública, legislação, estudos arquivísticos, 

ciência biblioteconómica, estudos de museus e estudos presidenciais. 

Outros artigos surgem com regularidade na imprensa nacional, especialmente quando uma 

nova biblioteca é erigida ou quando lhe é concedido um benefício: NY Times, Washington 

Post, Chicago Tribune, Wall Street Journal, Chronicle of Higher Education, Forbes.  

Em 1955, Elizabeth Hawthorn Buch, na obra General legislation for presidential 

libraries
105 traçou o desenvolvimento da regulamentação sobre as bibliotecas presidenciais 

a partir do Presidential Libraries Act of 1955. 

Ainda em 1955, a posição defendida por David D. Lloyd106, Director Executivo da “The 

Harry S. Truman Library”, permitiu reconhecer a rápida independência da “Truman 

Library”, e conferiu suporte à nova legislação proposta, encorajando a que o Congresso 

aceitasse o “sistema biblioteconómico presidencial”. O artigo The Harry S. Truman 

Library explorou em detalhe as vantagens de se ter os documentos presidenciais num local 

favorável ao Chefe de Estado e aos seus herdeiros. Esse artigo revelou a antecipação do 

problema, a “separação de documentos oficiais dos que são pessoais” ou de carácter 

político que tornar-se-ia no tema central, vinte e cinco anos mais tarde, com os documentos 

de Richard Nixon. 

Em 1962, Philip C. Brooks escreveu The Harry S. Truman Library-plans and reality, 

abordando a questão da exploração de assuntos confidenciais para fins políticos e sobre a 

necessidade de proteger a confidencialidade, colocando os documentos presidenciais sob 

custódia governamental num repositório dedicado apenas a um Presidente107.  

Em 1975, H.G.Jones108 na obra Presidential libraries: is there a case for a National 

Presidential library? levantou o debate acerca da centralização versus descentralização dos 

arquivos e dos artefactos presidenciais, recordando que a tradição dos documentos 

presidenciais enquanto propriedade pessoal de cada presidente, foi colocada em causa, 

quando George Washington removeu os seus registos, uma vez que os documentos eram, 

na realidade, propriedade pública. Jones examinou a primeira necessidade de legislação 

como a Executive Order, que declarou todos esses registos como propriedade pública. 
                                                 
105 BUCH, Elizabeth Hawthorn – “General legislation for presidential libraries”. In American Archivist, 18, 
p.337- 41, 1955. 
106 Cfr. LLOYD, David D. – “The Harry S. Truman Library”. In American Archivist, 18 (2), pp.99-110, 
1955. 
107 Cfr. BROOKS, Philip C.  – “The Harry S. Truman Library-plans and reality”. In American Archivist, 25, 
1962, p.25-37. 
108 Cfr. JONES, H. J.  – “Presidential libraries: is there a case for a national presidential library?”. In 
American Archivist, 38, 1975, p. 325-328. 
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Em 1978, na obra The Prologue is the Past,109 Robert Warner’s contou como a Ford 

Presidential Library desenvolveu dois espaços em separado, os Arquivos em Ann Arbor, e 

o Museu em Grand Rapids. Ford cedeu os documentos aos Estados Unidos e colocou toda 

a operação de controlo nos Arquivos Nacionais. Foi a primeira vez que um Presidente 

doou os seus documentos presidenciais ao país.  

Em 1983, Larry Berman110 escreveu Presidential libaries: how not to be a stranger in a 

strange land, um guia informativo para investigadores, sobre sete bibliotecas presidenciais 

em funcionamento na época. Berman ajudou os investigadores a compreender o trabalho 

dos arquivistas e os seus constrangimentos ao tornar os documentos acessíveis. O autor 

lança um olhar sobre o Freedom of Information Act (FOIA) e o processo de 

desclassificação de documentos confidenciais. 

Ainda nesse ano, Benedict Zobrist - Director da Truman Library -,111 referia: “Quando 

preservamos [documentos], demonstramos o nosso compromisso em relação aos valores 

em que a sociedade se baseia, e é com base nestes materiais que a posteridade fará o seu 

julgamento”. As bibliotecas presidenciais não preservam apenas documentos importantes 

do governo da nação, mas tornam os documentos acessíveis e promovem o seu uso por 

investigadores e pelo público em geral. As exposições e os programas educativos 

promovidos congregaram uma enorme audiência, disponibilizando conhecimento sobre o 

governo, o Presidente e a sua época. 

Em 1986, Martha J. Kumar112 publicou New Notes, revisitando a legislação das bibliotecas 

presidenciais e explicou a cruzada de seis anos liderada pelo Senador Lawton Chiles para 

reduzir os custos dessas bibliotecas. 

Em 1989, Cynthia J. Wolff’s113 apresentou o sumário conciso de controvérsias e de 

legislação decorrente, incluindo o Presidential Recordings and Materials Preservation Act 

of 1974 e o Presidential Records Act of 1978, concluindo que as reformas implementadas 

pelo Presidential Libraries Act of 1986 solidificaram o “sistema de bibliotecas 

presidenciais” e, a partir desse momento, a ideia de um arquivo central desapareceu.  

                                                 
109 Cfr. WARNER, Robert M. – “The prologue is past”. In  American Archivist, 41, (1),1978, p.5-15. 
110 Cfr. BERMAN, LARRY – “Presidential libraries : how not to be a stranger in a strange land”. In  
EDWARDS , George C. III; WAYNE, Stephen J. (eds.) –  Studying the presidency. Knoxville: The 
University of Tennessee Press, 1983, pp.225-256. 
111 Cfr. ZOBRIST, Benedict – Whistle stop: Harry S. Truman Library Institute Newsletter.1983 
112 Cfr. KUMAR, Martha Joynt – “The Presidential Libraries Act of 1986”. In Presidential studies quarterly , 
16, (3),1983, p.614-619. 
113 Cfr. Wolff’s, Cynthia – “Necessary monument’s : the making of the presidential library system”. In 
Government publications review, 16 (1) 1989, p.47-62  
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Em 1989, Frank L. Schick’s114 publicou Records of the Presidency: presidential papers 

and libraries from Washington to Reagan, um guia sobre conteúdos de arquivos 

presidenciais. Listou grupos de colecções e organizou o guia por agência ou depósito - 

Divisão de Manuscritos da Biblioteca do Congresso; Sociedades Históricas e Bibliotecas 

Especializadas, Bibliotecas Presidenciais administradas pelos Arquivos Nacionais. 

Em 1991, Don Wilson115, o então Arquivista dos Estados Unidos, publicou um olhar sobre 

as bibliotecas presidenciais. Começando com Rutherford B. Hayes Libary, traçou a sua 

história durante os anos 90. Apresentou três ciclos ao longo do seu desenvolvimento: 

primeiro a criação de visitas permanentes, depois a fase do processamento arquivístico 

pesado, acompanhado pela estabilização de visitas e, finalmente, um maior processamento 

arquivístico, com programas bem definidos. 

Em 1991, Chang Lee116 recomendou o estabelecimento de bibliotecas presidenciais em 

Taiwan, baseadas no modelo americano. 

Em 1995, Tom Blanton, Director do Arquivo de Segurança Nacional, no livro White House 

e-mail, escreveu sobre o Arquivo Nacional e o seu envolvimento no caso sobre 

propriedade e acesso à “correspondência electrónica do Executivo”: “precisamos de um 

Arquivo Nacional reinventado, um vigoroso cão de guarda da informação. De outra forma, 

o NARA será relegado ao papel de sótão do país; e lá, entre teias de aranha, vagueará o 

fantasma da responsabilidade governamental”117. 

Em 1998, Lynn Scott 118 referia que o Gabinete das Bibliotecas Presidenciais, no NARA, 

fornecia apoio técnico e administrativo a essas bibliotecas, dispersas geograficamente. 

Com apoio federal, as bibliotecas presidenciais implementaram o seu programa de 

preservação, processamento técnico e acesso aos documentos. A maioria dos programas 

educativos, simpósios e exposições efectuaram-se sob a responsabilidade de Fundações119. 

Segundo o autor, as bibliotecas presidenciais americanas não eram bibliotecas no sentido 

estrito. Pelo contrário, constituíam “repositórios arquivísticos” de documentos e materiais 

                                                 
114 SCHICK, Frank L., – Records of the Presidency: presidential papers and libraries from Washington to 

Reagan. ORYX Press, 1989. 
115 Cfr. WILSON, Don W. – “Presidential libraries : developing to maturity”. In Presidential Studies 

Quaterly, 21, (4), 1991, p.771-779. 
116 Cfr. LEE, Chang C. – “American presidental libraries: a model for establishing presidential libraries in the 
Republic of China”. In Journal of Library and Information Science (USA/Taiwan), 17, (2), 1991, p.36-51. 
117Cfr. BLANTON, Tom (org.) – White House e-mail : the top secret computer messages the Reagan/Bush 

White House tried to destroy. New York: The New Press, 1995. 
118 COCHRANE, Lynn Scott – The Presidential library system : a quiescent policy subsystem. Dissertation 

submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Public Administration and Policy. Virginia : Faculty of 
the Virginia Polytechnic Institute and State University, 1998.  
119 WILSON, Don – “Presidential libraries : developing to maturity”. In Presidential Studies Quarterly, 21, 
(4), 1991, p.776. 
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históricos dos Presidentes americanos e museus focalizados nos Presidentes e na sua 

época. 

O termo “biblioteca” designa, nos Estados Unidos, o “repositório” que trata diversas 

tipologias documentais: manuscritos pessoais, fotografias, filmes, som e registos120. As 

bibliotecas foram concebidas para cumprirem dois objectivos: disponibilizar documentos 

presidenciais e promover o conhecimento público da Presidência121. O “Sistema 

Biblioteconómico Presidencial”122 é um sistema americano sem equivalência. Enquanto 

opera sob os auspícios do NARA, compreende 11 instituições autónomas123, construídas 

com dinheiro privado e mantidas pelo povo americano. As bibliotecas possuem uma dupla 

função: Museu e Arquivo sujeitos a uma complementaridade. A partir de 1986, o sistema 

foi cuidadosamente definido através de legislação rigorosa124. 

Qual a missão das bibliotecas presidenciais e qual o papel que desempenha o governo 

federal na definição dessa missão? Apesar da missão arquivística ter sido bem definida, as 

outras funções documentais permaneceram obscuras. Os esforços desenvolvidos na 

definição de planos estratégicos para as bibliotecas presidenciais, concebidas como um 

sistema, são praticamente inexistentes. Há poucos métodos organizados para avaliar os 

Museus, a sua missão educativa e as suas funções documentais.  

Em 2005, Richard J. Cox125 referia que “setenta anos atrás foi criado o Arquivo Nacional, 

culminando um movimento de meio século de historiadores, arquivistas, patriotas e 

genealogistas para que os Estados Unidos possuíssem um “repositório de documentos” 

históricos sobre os assuntos do governo federal”126. As primeiras preocupações do Arquivo 

Nacional concentraram-se na conservação adequada dos documentos e na segurança dos 

documentos oficiais antigos e actuais. Progressivamente, o interesse arquivístico alterou a 

visão dos arquivos, que passou de um depósito de documentos, com ênfase no 

armazenamento, para um órgão que exerce um papel cultural no governo nacional. “Foram 

                                                 
120 Cfr. MCCOY,  Donald R. – “How can it became FDR’s Library…and launched the Office of Presidential 
Libraries in the National Archives”. In American Libraries,7 (3) 1976, p.154-155. 
121 Cfr. WILSON, Don W. – “Presidential libraries : developing to maturity”. In Presidential Studies 

Quarterly, 21, (4), 1991, p.773. 
122 Presidential Library System. 
123 Cfr. WILSON, Don W. – “Presidential libraries : developing to maturity”. In Presidential Studies 

Quarterly, 21, (4), 1991, p.771. 
124 A resignação de Nixon - com a confiscação imediata dos seus documentos de arquivo -  e a revisão do 
Presidential Libraries Act (1986); a crítica do Congresso aos custos excessivos e à grandiosidade das novas 
bibliotecas. O sistema baseou-se numa responsabilidade partilhada: governo federal, Estado, governos locais 
e sector privado. 
125 Professor na Universidade de Pittsburgh e autoridade em gestão de arquivos. 
126 COX, Richard J. – “Relações perigosas : o governo norte-americano e seus arquivos”. In Fernando 
Henrique CARDOSO (abertura) – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão. São 
Paulo : IFHC, 2005, p. 74. 
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abundantes os conceitos teóricos e as abordagens práticas relacionando a administração de 

arquivos à gestão de documentos, mas as tensões perseveraram durante as primeiras quatro 

décadas de existência do Arquivo Nacional. (…) isso se devia, em grande parte, ao medo 

de ofender autoridades de outros órgãos, que poderiam decidir ser menos concordatas à 

transferência de documentos para o Arquivo Nacional”127. A legislação ineficiente 

provocava a falta de autoridade do arquivista, necessitando este, muitas vezes, de solicitar 

aos órgãos federais o seu acesso. 

Segundo Richard J. COX, o Arquivo Nacional nunca possuiu autoridade para administrar 

os documentos do governo, em nome do povo. “A liderança da instituição há muito tempo 

endossou principalmente uma missão cultural e histórica, e nunca foi uma defensora 

declarada do livre acesso aos documentos oficiais. A história conturbada da administração 

dos documentos presidenciais, vacilando entre noções de propriedade do governo e 

prerrogativas privadas de ex-presidentes e suas famílias, atesta um legado misto”128. O 

autor manifesta o seu temor em relação à ideia de que os documentos públicos possam ser 

propriedade privada e controlados – por lei ou na prática – facilitando a “erosão da 

governança democrática e promovendo o sigilo”129. 

 

FRANÇA 

Em 2003, Perrine Canavaggio referiu que “a legislação francesa130 era objectiva, por ser a 

França um Estado unitário. Os seus arquivos estavam directamente subordinados a uma 

direcção centralizada, que exercia todas as atribuições determinadas pela “lei de 1979”, 

relativamente à administração dos arquivos do país, à excepção dos arquivos do ministério 

de negócios estrangeiros e da defesa, bem como dos serviços e instituições deles 

dependentes”131. 

                                                 
127Cfr. MCCOY, Donald R. – The National Archives : America’s Ministry of Documents 1934-1968, Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 1978, pp.132-134.Cit. por Richard J. COX – “Relações perigosas : 
o governo norte-americano e seus arquivos”. In Fernando Henrique CARDOSO (abertura) - Documentos 

privados de interesse público : o acesso em questão.  São Paulo : IFHC, 2005, p. 76-77 
128 Cfr. COX, Richard J. – “America’s pyramids: presidents and their libraries”, Government Information 

Quarterly 19, nº1, 2002, p.45-75. 
129 COX, Richard J. – “Relações perigosas : o governo norte-americano e seus arquivos”. In CARDOSO, 
Fernando Henrique (abertura) – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão. São Paulo 
: IFHC, 2005, p. 87.  
130 Legislação francesa Decreto n. 79-1.037, de 3 de Janeiro de 1979. Disponível em 
www.cnrs.fr/Archives/archives/lois/decrets 791037.html 
131 MATTAR, Eliana (org.) – Acesso à informação e política de arquivos. Rio de Janeiro : Arquivo Nacional, 
2003, p.23. 
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Em 2005, Perrine Cannavagio132 salientou que, em França, a questão jurídica foi resolvida 

de forma pragmática. Desde 1970, a arquivística francesa desenvolveu uma estratégia que 

permitiu um notável aperfeiçoamento das condições de recolha dos acervos dos 

responsáveis pelo governo. Após séculos de apropriação privada e de dispersão de 

arquivos de função, foi adoptada uma atitude mais responsável, que respondeu às 

solicitações do Arquivo Nacional. 

A Constituição da V República dotou a França de um regime semipresidencial, com um 

Executivo bicéfalo que se compõe de um Presidente da República - que dispõe de alguns 

poderes presidenciais efectivos - e de um primeiro-ministro - responsável pela política do 

governo perante a Assembleia Nacional. 

O termo “gabinete” designa, em França, o conjunto de Conselheiros do Presidente e do 

Primeiro-ministro, embora na maior parte dos países da União Europeia o termo se aplique 

aos membros do governo133.O estatuto dos seus membros é ambíguo: são nomeados por 

decisão oficial e pagos por fundos públicos, mas não têm existência nem estatuto 

independente do ministro. Qualquer decisão cabe ao núcleo central da administração e aos 

gabinetes presidenciais e ministeriais. 

Devido ao lugar estratégico que os gabinetes ocupam, os elementos relativos à tomada de 

decisão encontram-se apenas nos seus arquivos. “Os documentos oficiais são um ponto 

final de um longo processo e não permitem, por si só, reconstituir as suas diferentes etapas. 

Um “extracto de decisão” - que é o único documento divulgado - não reflecte a divergência 

de opiniões. Todo o processo de maturação deixa marcas escritas: “memorandos de 

síntese” que apresentam a natureza do problema, as possíveis soluções encontradas e os 

seus efeitos, com as sucessivas anotações feitas à margem pelo director do gabinete, antes 

e depois do Presidente ou Ministro tomarem conhecimento do dossier; as “actas de 

audiências”, as “argumentações e anotações informais” tomadas durante as reuniões”134. 

A título de exemplo, o presidente Valery Giscard d’ Estaing, embora reunisse todas as 

semanas com os seus conselheiros, recebia em média, 25 a 30 “anotações diárias”. 

François Miterrand privilegiava ainda mais a escrita como modo de intercâmbio com os 

seus colaboradores. Os documentos, desse modo produzidos, não circulavam fora da 

Presidência. 

                                                 
132 Responsável pelo tratamento técnico do “Fundo da Presidência da República francesa, durante a 
Presidência de Valéry Giscard d’ Estaing (1974-1981)”. 
133 Cfr. Fernando Henrique CARDOSO (abertura) – Documentos privados de interesse público : o acesso em 

questão.  São Paulo : IFHC, 2005, p. 153. 
134Idem, p. 155. 
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Ao contrário dos países vizinhos, Alemanha135, Itália ou Espanha, os partidos políticos 

franceses não criaram Fundações políticas destinadas a recolher e a preservar os 

documentos dos seus líderes. Embora se observe, a partir de alguns anos, certo movimento 

a favor do estabelecimento deste tipo de instituições, a conservação do acervo e a criação 

de arquivos permanentes foi mantido à margem das preocupações dos verdadeiros 

responsáveis. 

Face ao exposto, os documentos dos ministros e dos seus gabinetes estiveram, até ao 

começo da década de 1980, ameaçados de dispersão, no momento de reorganização 

ministerial e no final de cada governo. 

A “Lei de Arquivos de 1979”, na sua generalidade, limitou-se a duas categorias de 

arquivos: os arquivos públicos e os arquivos privados. Relativamente aos “(…) arquivos 

públicos, inclui os documentos que provêm da actividade do Estado, incluindo os arquivos 

presidenciais. Não comporta disposições referentes ao Presidente, muito menos aos 

membros do governo, e não leva em consideração a sua especificidade”136. 

A lei não contém, relativamente ao acesso, qualquer especificidade que a diferencie do 

Direito comum. “Embora os responsáveis originais pelos documentos possam querer 

controlar o acesso e impedir que cheguem ao conhecimento de sucessores e eventuais 

adversários políticos, esses documentos serão considerados como arquivos administrativos 

se forem objecto de uma simples entrega como arquivos públicos, e portanto acessíveis aos 

sucessores, sem restrição”137. Mas é legítimo que os governantes queiram proteger a sua 

liberdade de reflexão. “Além disso, ministros e conselheiros não podem consultá-los 

depois do término das suas funções, nem conseguir cópias, pois voltam a ser simples 

cidadãos”138. 

As sanções previstas pela lei, no caso de recusa de entrega ou de apropriação de arquivos 

públicos, são politicamente inaplicáveis. “A lei de 1979 confere uma definição muito 

ampla aos arquivos, qualquer que seja a sua idade: ao contrário do que ocorre em muitos 

países, não se diferencia entre records e archives, entre documentos correntes e arquivos 

históricos. Os arquivistas, por conseguinte, podem intervir desde a criação dos 

documentos, sem precisar esperar pela sua transferência para o Arquivo Nacional”139. A 

                                                 
135 Cfr. ECKERT, Astrid M. (ed.) – Institutions of public memory : the legacy of german and the american 

politicians. Washington, DC : German Historical Institute, 2007. 
136Cit. por CANAVAGGIO, Perrine – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  São 
Paulo : IFHC, 2005, p.156. 
137Idem,  p.157. 
138 Idem, p. 157 
139Idem, p.157. 
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recolha foi facilitada pela missão empreendida pelo Arquivo Nacional junto dos 

ministérios. “O Arquivo Nacional dispõe de uma rede de arquivistas profissionais enviados 

aos ministérios para controlar e recolher os arquivos produzidos. A missão permanente 

tornou o novo gabinete sensível à importância dos documentos desde o momento da sua 

produção e favoreceu a intervenção imediata quando há mudança de governo”140. 

A partir de 1960, a “Secção de Arquivos Privados do Arquivo Nacional” iniciou uma 

política de prospecção e salvaguarda de documentos de políticos, oferecendo-lhes, e a seus 

descendentes, a “guarda contratual” de seus arquivos, a título privado. Contribuindo, desta 

forma, para salvar numerosos acervos de entre os quais os do General De Gaulle e de 

Georges Pompidou141. “Esta actuação a posteriori – imprescindível para limitar perdas, 

como as verificadas no passado - revelou-se insuficiente, uma vez que a intervenção foi 

feita alguns anos depois de encerradas as funções políticas desempenhadas, quando já se 

havia consumado a dispersão e o desmembramento dos fundos. Além disso, a recolha era 

aleatória”142. 

Foi com a nomeação de uma conservadora do Arquivo Nacional, desde o início do 

mandato de Valéry Giscard d’ Estaing, em Junho de 1974, que se sensibilizou o Presidente 

e os seus conselheiros para a questão. Graças a esta situação, foi possível recolher os 

documentos produzidos diariamente, considerar a sua proveniência, e integrar este 

processo na máquina administrativa da Presidência da República, conhecendo 

pessoalmente os actores e dispondo dos meios adequados à execução dessa tarefa143. 

A primeira etapa desse processo terminou em 1979 com a assinatura oficial, pelo 

Presidente Valéry Giscard d’ Estaing e pelo ministro da Cultura, de “um contrato de 

depósito dos arquivos presidenciais, cujo controle ficou submetido às regras previstas para 

os arquivos públicos. Este contrato trouxe duas inovações de grande importância: uma 

delas, que as regras não se aplicavam unicamente aos documentos do Presidente, mas 

estendiam-se aos documentos de todos os seus colaboradores, despersonalizados sob o 

conceito de “arquivos presidenciais”. Outra, que se previa a devolução ao domínio público 

destes arquivos, ao fim de um prazo de 60 anos. Este prazo foi determinado, ficando em 

conformidade com o que previa o decreto de 1979, sobre a divulgação ao público dos 
                                                 
140 Idem, p.157-158. 
141 Vide BARRÉ, Jean-Luc – Devenir de Gaulle : 1939-1943: d’ après les archives privées et inédites du 

général de Gaulle. Perrin, 2003; vide Archives Nationales - Georges Pompideou : 19 juin 1969-2 avril 1974 

: archives de la présidence de la République : v République. Paris : Archives Nationales, 1996. 
142Cit. por CANAVAGGIO, Perrine – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  São 
Paulo : IFHC, 2005, p. 158. 
143 Vide Archives Nationales – Archives de la présidence de la République Valéry Giscard d’ Estaing : 1974-

1981. Somogy: Paris, 2007. 
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“Arquivos dos Serviços da Presidência da República e do Primeiro-ministro”. Pela 

primeira vez, o carácter público dos arquivos presidenciais foi reconhecido de modo 

implícito, ficando esse reconhecimento apenas diferido no tempo. Por certo, havia uma 

privatização desses documentos, mas ela era revogável”144. 

Esta iniciativa presidencial teve um efeito estimulante sobre os membros do governo. Em 

1984, o primeiro-ministro Pierre Maurroy foi o primeiro a entregar os seus arquivos ao 

Arquivo Nacional, nos termos de um contrato que os considerava arquivos públicos. 

Em 1995, o presidente François Miterrand entregou ao Arquivo Nacional os seus arquivos 

e os de 179 colaboradores ao longo de 14 anos. Dois presidentes da República seguintes e 

os nove primeiros-ministros a partir de 1984, de Pierre Maurroy a Lionel Jospin, 

entregaram, todos, os seus arquivos ao Arquivo Nacional, assim como os dos seus 

colaboradores, independentemente da sua importância política. 

“A fórmula jurídica elaborada nos anos seguintes, o “protocolo de entrega”, tornou 

possível aos antigos responsáveis aceder aos seus próprios arquivos. Algumas directrizes - 

estabelecidas em conjunto pelo Secretário-Geral do governo e pelo chefe do gabinete do 

primeiro-ministro - publicadas  no Bulletin officiel des services du primeir ministre, 

recomendavam o uso desse protocolo cada vez que ocorresse uma mudança ministerial ou 

uma reorganização do governo”145.  

Os arquivos – divididos em arquivos de função e arquivos pessoais – foram definidos 

como o conjunto dos documentos emitidos ou recebidos pelo ministro e seus colaboradores 

no exercício de suas funções. São arquivos públicos, acessíveis ao público, segundo 

condições previstas na lei. Esta definição exclui os documentos pessoais no sentido estrito 

da palavra, isto é, aqueles que interessam à pessoa privada e ao homem político, nas suas 

relações com o seu partido e o seu círculo eleitoral”146.  

No entanto, com a evolução de mentalidades tornou-se importante a definição de um 

enquadramento legal para esta prática contratual, com a finalidade de equiparar o Direito 

aos factos. Este foi um dos objectivos do “projecto de lei sobre os arquivos”, no entanto, 

anulado. O projecto previa disposições específicas relativas ao acesso a documentos de 

Arquivo Público do Presidente e dos membros de governo, das autoridades locais e dos 

membros dos seus gabinetes, para que houvesse acordo entre o Direito e os factos. “Mas, 

                                                 
144Cfr. Fernando Henrique CARDOSO (abertura) – “Documentos privados de interesse público : o acesso em 

questão.  São Paulo : IFHC, 2005, p.158-159. 
145 Nota nº 3835 de 8 de Março de 1993, relativa aos arquivos, Bulletin officiel des services du premier 

ministre, 25/mai/1993. 
146 Cit. por CANAVAGGIO, Perrine – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  
São Paulo : IFHC, 2005, p. 160-161 
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as dificuldades encontradas no momento de levá-lo à votação são a prova da persistente 

resistência de alguns políticos”147. 

Restam algumas ambiguidades e dificuldades de aplicação do “protocolo de entrega”; 

alguns conselheiros continuaram a preferir o contrato privado, porque o consideram mais 

seguro. Depositar arquivos pessoais a título privado é um procedimento que continua a ser 

proposto para o passado e a título complementar, tanto para o ministro como para os seus 

colaboradores. “A questão do “curador”, da sua designação e da sua margem de manobra 

relativamente ao acesso aos documentos é mais delicada e contestável, uma vez que por se 

tratar de arquivos públicos, ela pode acarretar condutas pouco éticas. Não obstante é uma 

reivindicação constante”148. 

 “A separação entre “arquivos de função” e “documentos pessoais” não é a questão mais 

difícil de resolver. Instruções do secretário-geral e do chefe do gabinete actualizam 

regularmente suas respectivas definições, o que facilita a identificação dos sectores 

propriamente políticos (relações com o partido, assuntos eleitorais, intervenções relativas à 

circunscrição)”149. Estes últimos fazem parte da categoria de documentos privados do 

Presidente da República. 

É importante assinalar a existência complementar de instituições presidenciais, como as 

Fundações Presidenciais. “A Fundação De Gaulle conserva a documentação e cópias das 

fotos e dos discursos. A Fundação François Miterrand conserva os documentos pré-

presidenciais e os que a família e alguns conselheiros não entregaram ao Arquivo 

Nacional. A Biblioteca François Miterrand conserva, em Nevers, os livros que foram 

oferecidos, e o Museu François Miterrand, em Chateau-Chinon, os presentes”150.  

Em França, fora do estatuto jurídico (privado ou público) dos documentos, duas lógicas 

arquivísticas tornaram-se possíveis, em conformidade com o princípio da proveniência ou 

do respeito dos fundos: “o conceito pessoal (private individual-oriented): consiste em 

reunir num acervo único todos os documentos produzidos ou recebidos por uma 

personalidade, Presidente ou responsável político, ao longo da sua carreira. É o conceito 

frequentemente adoptado - e foi o que adoptaram os estados brasileiros, português 

                                                 
147 Idem,  p.161. 
148Cit. por CANAVAGGIO, Perrine – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  São 
Paulo : IFHC, 2005, p. 161. 
149 Idem, p.162. 
150 Idem, p.162. 



54 
 

[Fundação Mário Soares] e norte-americano. Foi o que o Arquivo Nacional francês 

praticou até os anos de 1980”151. 

“O conceito funcional ou orgânico (function-oriented): tende a reunir num acervo único 

todos os documentos produzidos e recebidos por um Chefe de Estado, um primeiro-

ministro, um membro do governo e colaboradores do seu gabinete no exercício das suas 

funções. Assim se chega a um conceito global do acervo de um governo em seu conjunto, 

incluindo a sua equipa. É o conceito adoptado em França há 25 anos”152. 

Os dois conceitos apresentam vantagens e inconvenientes. O primeiro conceito permite 

guardar num só lugar o conjunto de documentos relativos a uma carreira e reconstituir 

facilmente o percurso intelectual e político de uma personalidade. As formas de recolha 

podem ser mínimas (depósito privado no Arquivo Nacional, por exemplo) ou máximas, 

quando agrupam numa Fundação a documentação biblioteconómica complementar, os 

presentes reunidos, etc. Também permite recolher os acervos provenientes de 

personalidades amigas do Presidente e agrupar a documentação, as obras referentes ao seu 

mandato e, no caso das bibliotecas norte-americanas, os presentes recebidos. “Esta 

integração das funções documentais e arquivística facilita consideravelmente o trabalho 

dos investigadores e beneficia-se dos meios de valorização de que, por seu lado, carecem 

os serviços de arquivo. Oferece os riscos de não poder ser mantida a longo prazo, pois 

envolve recursos económicos nem sempre disponíveis para a sua manutenção. Este 

conceito apresenta outros riscos: excessiva personalização, hagiografia e controle selectivo 

dos documentos e dos pesquisadores”153. 

O segundo conceito tem como inconveniente o facto de obrigar a pesquisa em vários 

arquivos e em diferentes fundos, resultantes das diferentes funções exercidas pela 

personalidade. Mas as ferramentas de pesquisa hoje disponíveis permitem reconstituir os 

acervos provenientes de cada etapa da carreira profissional. “Esse conceito tem a vantagem 

de considerar a actuação global de um governo, de uma equipe e, sobretudo, de garantir a 

neutralidade política do tratamento dos documentos e dos pesquisadores. Além disso, 

oferece maior garantia de conservação a longo prazo, pode estar ligado a instituições 

públicas permanentes”154. 

                                                 
151 Idem, p. 163. 
152 Idem, p.163. 
153 Cit. por CANAVAGGIO, Perrine – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  
São Paulo : IFHC, 2005, p.164. 
154 Idem, p.164. 
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“Qualquer que seja o conceito escolhido, é essencial conservar vínculos com o Arquivo 

Nacional, assim como integrar o “sistema arquivístico nacional”. É o caso das fundações 

norte-americanas e do Instituto Fernando Henrique Cardoso”155. 

A escolha deve adaptar-se às tradições políticas, culturais e arquivísticas de cada país, 

permitindo conciliar o direito à privacidade da personalidade e o direito à informação dos 

cidadãos e dos historiadores. 

O problema do acesso é mais delicado. É forte a tentação de abrir ao público arquivos bem 

conservados. No entanto, a sua entrega prematura à curiosidade produz efeitos 

contraproducentes sobre a sua integridade e recolha futura. “Num campo tão sensível e 

reactivo, a prioridade, deve ser a protecção, mais do que a afirmação de grandes princípios 

que não se podem aplicar. O bom senso exige que não se esqueça o facto de que mais do 

que um material para o historiador, os arquivos são, antes, um instrumento de governo”156. 

Em 2007, na obra Archives de la Présidence de la République Valéry Giscard d’ Estaing : 

1974-1981,157 editada pelo Centro Histórico dos Arquivos Nacionais de França, revela-se 

que a responsabilidade pelo depósito e tratamento documental do Fundo da Presidência da 

República sob Valery Giscard d’ Estaing (1974-1981) foi entregue a diversas 

individualidades, sendo de destacar os responsáveis: Perrine Canavaggio, Yvette 

Lebrigand e Emmanuelle Flament-Guelfuci; a equipa do Serviço de Arquivos da 

Presidência da República foi dirigido sucessivamente por Chantal Bonazzi, Paule René-

Bazin, Isabelle Neuschander et Christian Oppetit; os conservadores responsáveis pelo 

fundo, entre 1981 e 2001, foram Sylvie Nicolas, Josiane Barbier, Catherine Préviti, Claude 

Jullien, Caroline Piketty et Michèle Conchon. Para além destes nomes, existiram os 

responsáveis pela classificação e acondicionamento do acervo. 

A partir do momento em que se instalou no Eliseu, o Presidente Giscard d’ Estaing 

procurou conhecer o que os seus antecessores fizeram aos seus arquivos. Giscard d’ 

Estaing considerou que a Presidência da República deveria ser dotada de um verdadeiro 

Serviço de Arquivo, que recolheria e conservaria os processos de tomada de decisão da 

responsabilidade do Estado. Esse legado pertencia à Nação, a quem cabia o seu direito. 

“Alguns dias após a minha investidura, conferi ao meu Chefe de Gabinete a missão de 

                                                 
155 Idem, p.164. 
156 Cit. por CANAVAGGIO, Perrine – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  

São Paulo : IFHC, 2005, p.165. 
157 A publicação de um inventário do fundo (Giscard d’ Estaing) serve como instrumento de investigação. 
Antes da sua publicação houve o aval da direcção dos Arquivos de França, depois de ter beneficiado de 
contributos do “gabinete de tratamento dos arquivos e de informatização” e do “departamento de inovação 
tecnológica e da normalização e pela inspecção-geral. 
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colocar a funcionar este novo Serviço que foi confiado a uma arquivista, Perrine Ramin, 

que se revelou de uma eficácia notável. O fundo de arquivos depressa se constituiu. Já 

anteriormente, no Ministério das Finanças, tinha solicitado aos meus colaboradores que me 

fornecessem regularmente “notas escritas” classificadas, segundo uma ordem cronológica. 

Utilizei esse método de trabalho no Eliseu. Essas notas designadas “para as urgências”, 

serviram de fio condutor para a história dos meus mandatos. Tomadas no seu conjunto, 

juntas aos processos constituídos pelos meus conselheiros técnicos, elas permitem seguir a 

continuidade da política de modernização em França (…)”158. Todas as reflexões 

conduziram à apresentação e, posteriormente, à promulgação da “lei sobre os arquivos”, 

em Dezembro de 1978. Lei promulgada pelo Presidente em Janeiro de 1979, fixando o 

depósito e conservação dos arquivos presidenciais. 

Para que o acervo se tornasse acessível, foi organizado o conjunto enorme de processos: 

cada peça foi identificada e classificada. Graças ao minucioso trabalho dos arquivistas o 

conjunto foi tomando forma. Foi necessário, para tal, aprender a conhecer o “contexto 

político, económico e social da época” e igualmente os “métodos de organização do 

trabalho do Presidente, tal como dos seus colaboradores”.  

Os Fundos da Presidência, reportando-se à V República, ocupam um lugar à parte no 

Centro Histórico dos Arquivos Nacionais. Constituindo uma excepção na divisão 

cronológica dos fundos do Estado, que dispõe que os fundos posteriores a 1958 sejam 

conservados no “Centro de Arquivos Contemporâneos de Fontainebleau”,  dado o seu teor.  

Entre estes fundos, o da Presidência de Valéry Giscard d’ Estaing, conservado sob a cota 5 

AG 3, foi o primeiro a ser constituído, no Eliseu, de forma sistemática e reflexiva e a 

representar um conjunto completo e homogéneo. Foi o primeiro a iniciar nos Arquivos 

Nacionais o regime que se designa hoje de “protocolo de entrega”. Até Valéry Giscard d’ 

Estaing, trataram-se os fundos da Presidência como fundos privados; posteriormente a ele, 

o seu estatuto público foi claramente definido. “ Essa mudança de perspectiva, inspirada na 

experiência americana, nasceu da vontade do Chefe de Estado e da colaboração com a sua 

arquivista. O que teve consequências profundas e perduráveis no que se refere ao 

tratamento dos arquivos dos políticos franceses”159. 

A partir do momento em que Valéry Giscad d’ Estaing foi eleito Presidente, em 19 de 

Maio de 1974, teve intenção de não alterar a organização da Presidência da República. 

                                                 
158 Vide Archives Nationales – Archives de la présidence de la République Valéry Giscard d’ Estaing : 1974-

1981. Somogy: Paris, 2007,p. 9. 
159 Vide Archives Nationales – op.cit., p.11. 
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Tomou um conjunto de disposições relativamente ao Arquivo dos processos produzidos no 

seio da Presidência, evitando que a documentação fosse dispersa e destruída, como 

acontecera anteriormente. Encarregou o seu chefe de gabinete Philippe Sauzay, de 

desenvolver, com a ajuda de Perrine Ramin-Canavaggio, conservadora dos Arquivos 

Nacionais, um “Programa de Conservação Sistemática dos Arquivos do Eliseu”. Foi 

ampliada a noção de Arquivo Pessoal da sua Presidência, aos arquivos produzidos por 

todos os seus colaboradores, os do “ Secretariado-Geral da Presidência da República como 

os do Estado-Maior e do Conselho Superior de Magistratura”160. 

Progressivamente, foi constituído um fundo documental, destinado a estudar as condições 

de “tomada de decisão da acção política presidencial” e a analisar a forma do exercício de 

poder do Chefe de Estado.  

Em 30 de Janeiro de 1979, na inauguração da nova sala do Museu de História de França, 

nos Arquivos Nacionais, Valéry Giscard d’ Estaing declarou: “os arquivos da Presidência 

da República como pertencendo à nação”161. Definindo, pela primeira vez, o estatuto 

público dos documentos recebidos ou produzidos no Eliseu. Em 25 de Outubro seguinte, 

foi o primeiro Presidente da República, em exercício, a assinar um “contrato de depósito” 

dos arquivos presidenciais com o Ministro da Cultura, Jean-Philippe Lecat. 

Segundo Jean-Baptiste Duroselle, a estruturação dos Arquivos Presidenciais de Valéry 

Giscard d’ Estaing baseou-se no princípio do “respeito pelos fundos”, subdividindo-se em 

três conjuntos que reflectem os serviços que os produziram: os processos do Presidente, os 

da Secretariado-Geral da Presidência e os produzidos pelos Serviços Administrativos do 

Eliseu. 

 

BRASIL 

No Brasil, em 1986, Israel Beloch publicou o Guia dos arquivos privados relevantes para 

o estudo da história política econômica no Brasil, 1822-1964
162, onde procurou localizar e 

inventariar não apenas os arquivos de ministros de Estado da Fazenda, como também os 

arquivos privados do ex-presidentes da República. 

                                                 
160 Idem, p.11. O fundo do Conselho Superior de Magistratura foi depositado nos Arquivos Nacionais em 
1999 (dossiers do período de De Gaulle e de Pompidou). 
161 Idem, p.12. 
162 BELOCH, Israel – Guia dos arquivos privados relevantes para o estudo da história política econômica 

do Brasil, 1822-1964. Rio de Janeiro : IPEA; Brasília : ANPEC, 1986. 
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Em 1989, Alzira Alves de Abreu, coordenadora do CPDOC,163 escreveu que o “Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC)”, da Fundação 

Getúlio Vargas, foi convidado pela Presidência da República para participar no projecto 

“Memória do Governo Sarney”, que visava, entre outros objectivos, preservar, organizar e 

divulgar informações contidas no acervo privado do Presidente e, nessa altura, chamou a 

atenção para a situação geral dos arquivos privados dos Chefes de Estado brasileiros desde 

a proclamação da República164. Nos pareceres encaminhados para a Presidência, o 

CPDOC, a par de sugestões específicas sobre o tratamento a ser dado ao arquivo privado 

do Presidente Sarney, sublinhou o facto de não existir no Brasil legislação ou tradição que 

obrigasse ou aconselhasse os presidentes da República a colocarem à disposição da nação 

o seu testemunho documental. Era urgente fazer um diagnóstico da situação dos diversos 

arquivos presidenciais, para que se começasse a elaborar políticas de preservação do 

património documental do país. 

Uma avaliação inicial foi feita pelo pesquisador do CPDOC, Israel Beloch, que havia 

indicado, com raras excepções, que esses arquivos se encontravam dispersos nas mãos de 

vários descendentes ou em instituições pouco habilitadas para guardá-los, impossibilitando 

o acesso à documentação, que “mesmo privada, é de interesse público”165. 

O Presidente José Sarney166, compreendendo a necessidade de serem adoptadas medidas 

que preservassem de forma abrangente e sistemática este importante conjunto de fontes 

primárias da história republicana brasileira, formou, em 16 de Julho de 1987, uma 

Comissão Consultiva composta por historiadores, cientistas sociais, especialistas na área da 

documentação e personalidades da vida cultural brasileira, para orientar a acção do 

governo federal no levantamento, preservação e organização dos documentos que integram 

o acervo privado dos Presidentes da República. Após diversas reuniões, a Comissão 

concluiu ser indispensável a instituição de um grupo com atribuições decisórias. Foi então 

criada pelo Presidente da República, em 6 de Janeiro de 1988, uma Comissão Especial, 

com a atribuição principal de estabelecer as prioridades no tratamento da questão. 

                                                 
163 Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Vide SILVA, Suely Braga da 
(coord.) – Os Presidentes da República : guia dos acervos privados. Rio de Janeiro : Fundação Geúlio 
Vargas, 1989. 
164 Cfr. SILVA, Suely Braga da (coord.) – op.cit., p.7. 
165 Idem,  p.7. 
166 O acervo de José Sarney (1985-1991?) foi acumulado pelo seu titular e sua organização teve início em 
1987, sob a orientação do “Pró-Documento da Fundação Nacional Pró-Memória”. Com a extinção daquele 
órgão no ano seguinte, coube à Associação dos Arquivistas Brasileiros, secção DF, a direcção técnica e 
administrativa do acervo, visando a sua transferência para o Convento das Mercês, São Luís (MA) após o 
término da gestão de José Sarney na Presidência da República.  
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Entre as prioridades identificadas por este organismo, incluíram-se o inventário e o 

diagnóstico do estado de conservação de todo o conjunto documental privado dos 

presidentes da República, cabendo ao CPDOC a realização dessas metas no que diz 

respeito ao material arquivístico e bibliográfico. Tal escolha foi coerente com o trabalho 

desenvolvido pelo “Sector de Documentação do Centro” desde a sua fundação, em 1973, 

adequando-se às actividades do “Núcleo de Linha do Acervo”. 

Durante dois anos, os investigadores, com apoio financeiro da “Fundação Nacional Pró-

Memória”, dedicaram-se à realização deste estudo, cujo resultado foi entregue ao “Centro 

de Referência de Acervos Privados Presidenciais do Arquivo Nacional”, no qual foram 

centralizadas as informações sobre os arquivos presidenciais. 

A publicação do guia167 constituiu o primeiro passo para o debate em torno do papel dos 

arquivos privados como fonte para a história e os limites entre o público e o privado na 

vida política. “O adequado entendimento de tais limites será a base para a formulação de 

critérios aceitáveis tanto para titulares de arquivos como para os pesquisadores e o público 

em geral no que diz respeito ao acesso à informação”168. 

Em 1990, foi publicado o segundo volume do guia designado Arquivos Presidenciais : 

Rodrigues Alves,169 dando continuidade à série dedicada aos Arquivos Presidenciais, 

programada pela Fundação José Sarney170. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, instituições 

de natureza pública e alguns descendentes de Prudente de Morais e de Rodrigues Alves 

conservaram arquivos dedicados à guarda de milhares de documentos de significativo 

valor histórico para o estudo da vida particular e pública dos dois presidentes. “(…) a 

dispersão documental - existente não apenas no nosso país - dificulta extraordinariamente o 

                                                 
167 O guia de documentos arquivísticos e bibliográficos dos acervos privados dos presidentes da República do 
Brasil surgiu no momento da comemoração do “centenário da proclamação da República”, como forma de 
colaborar com os investigadores da história republicana brasileira na tarefa de localização de fontes 
documentais necessárias ao desenvolvimento das suas pesquisas. Verificou-se que a maioria dos acervos 
encontravam-se fragmentados, em alguns casos entre instituições e pessoas físicas (parentes, amigos, 
colaboradores ou mesmo pessoas sem nenhuma relação com os titulares da documentação).Cfr. SILVA, 
Suely Braga da (coord.) - Os Presidentes da República : guia dos acervos privados. Rio de Janeiro : 
Fundação Geúlio Vargas, 1989. 
168 Idem, p.8. 
169Cfr. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – Arquivos Presidenciais : Rodrigues Alves. Rio de Janeiro 
: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1990. Vide também MELO FRANCO, Afonso Arinos de -
Rodrigues Alves: apogeu e declínio do Presidencialismo. Rio de Janeiro : José Olímpio. Col. Documentos 
brasileiros. Vols.155 e 155 –A, 1973. 
170 “Por iniciativa e apoio da Comissão dos Arquivos Presidenciais, aparecem hoje as publicações dos 
catálogos dos dois primeiros (…). São precedidas de uma breve notícia sobre o estadista e de uma selecção 
de peças de maior relevo.” Cfr. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – Arquivos Presidenciais : 

Prudente de Morais. Rio de Janeiro : Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1990. 
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trabalho dos pesquisadores, forçados a efectuar viagens onerosas ou a consultar catálogos e 

inventários (…)”171. 

Ainda nesse ano, Herculano Gomes Mathias escreveuna introdução da obra “Arquivos 

Presidenciais: Prudente de Morais”,172 que o trabalho resultara de disposição contida no 

preâmbulo do Decreto n. 95598, de 6 de Janeiro, de 1988, que considerou “imprescindível 

evitar a dispersão dos documentos que constituem o acervo público e privado dos 

Presidentes da República, de modo a permitir que os estudiosos do assunto a eles tenham 

acesso”. 

Documentos de importância fundamental encontravam-se depositados não apenas em 

arquivos nacionais e estrangeiros mas, também, – e isso ocorre ainda em nossos dias – em 

poder de pessoas que herdaram de antepassados colecções de documentos públicos e 

privados, cuja existência era, em muitos casos, ignorada dos historiadores. 

O acervo documental do Presidente Prudente de Morais, guardado no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, era composto por documentos avulsos, tais como: correspondência, 

diários manuscritos, recortes de publicações impressas, fragmentos de discursos, relatórios, 

requerimentos, anotações, esboços e cópias de cartas e de telegramas; pareceres, actas, 

diplomas, folhetos impressos, correspondência de natureza confidencial, pedidos de 

emprego, etc. 

Em 2003, Eliana Mattar173 referiu que no Brasil, a falta de legislação federal específica não 

garantia a autonomia do documento como bem tutelado, o que veio a ocorrer somente em 

1991, com a chamada “Lei de Arquivos”. Desde a criação do Arquivo Nacional até ao 

advento dessa lei, a tutela dos documentos de arquivo realizava-se de modo transversal, 

mediante actos administrativos que tinham por fim estruturar os arquivos do governo 

federal e regulamentar quais seriam ali guardados. 

Em 1988, a restauração da democracia brasileira trouxe uma nova ordem ao cenário 

arquivístico: a protecção especial dos documentos de arquivo e o facto do poder público 

passar a protegê-los. 

                                                 
171 Cfr. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – Arquivos Presidenciais : Rodrigues Alves. Rio de 
Janeiro : Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1990, p.9. 
172 Cfr. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – Arquivos Presidenciais : Prudente de Morais. Rio de 
Janeiro : Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1990. 
173 MATTAR, Eliana (org.) – Acesso à informação e política de arquivos . Rio de Janeiro : Arquivo 
Nacional, 2003, p.17. 
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Através da Constituição Federal de 1988,174 os documentos ganharam um novo estatuto. 

Coube à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências 

para regulamentar a sua consulta. “Dá-se início à política nacional de arquivos públicos e 

privados, na qual a gestão tem papel fundamental por meio da aplicação racional de 

técnicas arquivísticas, visando a selecção para a eliminação de documentos sem valor e à 

guarda dos considerados de valor permanente. Evita-se, dessa forma, a preservação 

indiscriminada e custosa”175. 

Em 2004, Fernando Henrique Cardoso salientou que “com exceção do Presidente Sarney, 

que teve o cuidado de preservar a memória de sua Presidência, criando uma Fundação em 

São Luís, no Maranhão, outros presidentes não deram a devida importância aos seus 

documentos. Quando não os perderam, depositaram-nos no Arquivo Nacional ou no 

Centro de Pesquisa Getúlio Vargas (CPDOC), no Rio de Janeiro. (…) é preciso organizar 

essa documentação com vista a sua utilidade para o país, sempre questionando o que se 

deve fazer para tornar possível a sua preservação e permitir seu acesso aos interessados”176. 

O IFHC – Instituto Fernando Henrique Cardoso – foi inaugurado a 22 de Maio de 2004. 

Organização sem fins lucrativos e sem vinculação a partidos políticos, onde o conjunto de 

documentos preservados – Acervo do Presidente Fernando Henrique Cardoso – foram 

designados “acervos documentais privados de presidentes da República”, sobre os quais 

dispôs a Lei nº. 8.394 de 30 de Dezembro de 1991177. O IFHC foi dirigido por Fernando 

Henrique Cardoso, por um Conselho Consultivo e por uma Directora, com regras de 

funcionamento previstas em estatuto. “A importância do material depositado no IFHC 

deve-se à sua integridade, já que são raras a existência e a preservação de um conjunto tão 

completo num arquivo pessoal, cuja organização inicial possibilita refazer os laços entre a 

                                                 
174 A Constituição de 1988 entendeu que a protecção - administrativa e histórica - de documentos era da 
competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O art. 23º da Constituição 
dispôs que a estas entidades competia:  “(a)  proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (III); 
(b) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural (IV); e (c) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência (V)” . A 
questão do acesso aos documentos públicos passará a ser tratada de acordo com o art.5º da Constituição, 
sobre Direitos e Garantias Fundamentais, que define as bases de uma política nacional de arquivos. 
175 MATTAR, Eliana (org.) – Acesso à informação e política de arquivos . Rio de Janeiro : Arquivo 
Nacional, 2003, p.22. 
176 Cfr. CARDOSO, Fernando Henrique (abertura) – Documentos privados de interesse público : o acesso 

em questão.  São Paulo : IFHC, 2005, p.26. 
177 Idem, p 10. 
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documentação e sua proveniência, condição indispensável para a construção de um arquivo 

orgânico e, por isso mesmo, com vocação para a guarda permanente”178.  

Danielle Ardaillon colocou a questão: o que são os documentos privados de um Presidente 

da República em exercício? “Não são, com certeza, os documentos administrativos 

oficiais, como os textos de leis, os decretos, as exposições de motivos e os relatórios, cujo 

destino é o Arquivo Nacional, como todos os demais documentos da administração federal. 

São aqueles que provêm essencialmente do Gabinete Pessoal, o qual, na gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, reunia a Chefia do Gabinete, a Secretaria Particular, a 

Assessoria Especial e Diplomática, a Ajudância de Ordens, o Cerimonial, a Subsecretaria 

de Imprensa e Divulgação e o próprio Departamento de Documentação Histórica. São 

relatórios, agendas, roteiros de cerimónias e eventos diversos, registos sonoros, televisivos 

e fotográficos de audiências, discursos, notas preparatórias das viagens ao exterior, 

condecorações, presentes, etc., além de toda a correspondência: cartas individuais de 

cidadãos brasileiros e estrangeiros, “Campanhas” das mais diversas reivindicações e 

cumprimentos de autoridades (…) milhares de missivas (…)”179. Apesar desta análise de 

Danielle Ardaillon refernciamos que os documentos que emanam das funções presidenciais 

devem ser públicos. 

Este exercício de análise do “interesse público” e do seu alcance pode tornar-se um 

instrumento útil para lidar com a questão da prioridade ou supremacia entre dois direitos 

geralmente conflituantes: o direito à informação e o direito a uma vida privada. “É claro 

que todos temos direito à vida privada, mas numa democracia parte-se do princípio de que 

o direito à vida privada de uma pessoa pública está sujeito ao interesse público”180. 

 

 

2.1. Regulamentação de Documentos Presidenciais: Duas Tradições 

Consolidadas, EUA e Brasil 

 

Legislação Americana : Sistema de Bibliotecas Presidenciais 

                                                 
178 Cfr. CARDOSO, Fernando Henrique (abertura) – Documentos privados de interesse público : o acesso 

em questão. São Paulo : IFHC, 2005, p. 11. 
179 Cfr. ARDAILLON, Danielle – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão.  São 
Paulo : IFHC, 2005, p. 17. 
180 Cit. por VILLANUEVA, Ernesto – Documentos privados de interesse público : o acesso em questão. São 
Paulo : IFHC, 2005, p.95. 
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Em 1998, Lynn Scott Cochrane181escreveu que em 1934, até ao momento da criação do 

NARA,182 não existia nenhum “repositório de arquivo federal” ou outra forma sistemática 

de depósito de colecções de arquivo do governo federal. Este organismo tornou-se, em 

1985, numa agência independente conhecida como NARA. 

Durante 150 anos de República, a preservação e organização de registos públicos tinha 

sido negligenciada, incluindo os próprios documentos do Executivo. Existia a prática dos 

Presidentes, quando deixavam a Casa Branca, levarem consigo os documentos oficiais. 

Muitos documentos e artefactos foram posteriormente encontrados dispersos nas suas 

casas, em bibliotecas municipais, bibliotecas universitárias, sociedades históricas ou na 

Biblioteca do Congresso. 

Já anteriormente, em 1834, e continuando por um século, a Biblioteca do Congresso tinha 

desempenhado um papel relevante, adquirindo documentos presidenciais. O que não 

impediu que algumas colecções fossem destruídas, como o caso dos documentos de 

W.H.Harrison, John Tyler e Zachary Taylor183. 

Em 1937, o Presidente Roosevelt adaptou o modelo de biblioteca presidencial de Hayes e 

Hoover, criando um edifício particular, mas suportado por dinheiros públicos. Em 1939, a 

Biblioteca Presidencial Franklin D. Roosevelt foi regulamentada por decreto (53 Stat. 

1062) e passou a fazer parte do governo federal, a 4 de Julho 1940.  

Ainda antes da Biblioteca Presidencial de Truman estar concluída, o Congresso decretou a 

regulamentação conhecida por Presidential Libraries Act of 1955 (64 Sta.58, 588), que o 

Presidente Eisenhower decretou como lei. Todas as bibliotecas presidenciais posteriores 

traçaram o seu estatuto a partir desta legislação. A qual conferiu autoridade aos presidentes 

para decidirem que documentos deveriam ser considerados “presidenciais” e manter o 

controle sobre os mesmos, depois de abandonarem o Executivo. 

Outro facto a evidenciar é o escândalo do “Watergate” e consequente resignação do 

Presidente Nixon, ficando os seus documentos oficiais sob custódia federal através da 

regulamentação designada Presidential Recordings and Materials Preservation Act de 

1974 (88 Stat.1695). Essa legislação mandatou que a documentação de Nixon 

permanecesse em Washington DC sob supervisão do Arquivista dos Estados Unidos.  

                                                 
181

COCHRANE, Lynn Scott – The Presidential library system : a quiescent policy subsystem. Dissertation 
submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Public Administration and Policy. Virginia : Faculty of 
the Virginia Polytechnic Institute and State University, 1998. 
182 National Archives and Records Administration (NARA). 
183 COCHRANE, Lynn Scott- op.cit, p.4. 
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Posteriormente, a lei de 1974 estabeleceu uma Comissão Temporária de Estudo de 

Documentos Federais – National Study Commission on Records and Documents of Federal 

Officials
184

. O relatório desta Comissão resultou na regulamentação designada Presidential 

Records Act of 1978 (92 Stat. 2523), culminando na definição de “documentos 

presidenciais” e como estes deviam ser preservados e tornados acessíveis ao público. A lei 

estabeleceu, também, a propriedade pública de todos os documentos presidenciais e 

materiais produzidos a partir de 20 de Janeiro de 1981. Os documentos do Presidente 

Reagan foram os primeiros a serem sujeitos às provisões da lei de 1978. 

Nos anos 70, foi levantada a polémica em torno do custo, manutenção e staff das 

Bibliotecas Presidenciais. Cada nova biblioteca erigida eclipsava a predecessora em 

tamanho e grandiosidade. Após anos de investigação, foi promulgada a regulamentação 

designada Presidential Libraries Act of 1986 (100 Stat. 495). A nova lei colocava 

limitações fiscais, no que se refere às condições arquitectónicas e de design das novas 

bibliotecas presidenciais, requisitos obrigatórios para os presidentes que tomassem posse a 

partir de 20 de Janeiro de 1985. A Biblioteca de George Bush foi a primeira a ficar sujeita 

às reformas de 1986. 

Outra área de controvérsia foi o acesso dos investigadores a “documentos classificados”. 

Os documentos estavam sujeitos a restrições impostas por doações, tais como permitir 

unicamente a abertura dos documentos depois da morte das partes principais, ou abrir os 

documentos 50 anos depois da doação. Os documentos classificados eram declarados nessa 

condição, pela Agência Governamental185 de origem, por razões de segurança nacional. 

Em 1995, o Presidente Clinton assinou a Executive Order 12958, mandatando a 

desclassificação de todos os documentos com mais de 25 anos186. 

Somando toda a legislação relacionada com o “Sistema de Bibliotecas Presidenciais”, 

publicado no U.S.Code e U.S. Statutes at Large, o Governo Federal publicou, também, 

numerosas fontes sobre o sistema: Audições do Congresso, fontes de informação pública, 

regulamentos, relatórios anuais, documentos internos do NARA. 

 

 

 
                                                 
184 “the control, disposition, and preservation of records and documents produced by or on behalt of federal 
officials …” in Relyea, 1995, p.7 
185 Por exemplo Department of the State (see E.O. 12958, Section 3.3, paragraph c). 
186 NARA’s Remote Archives Capture (RAC) projecto iniciado em parceria com a Central Intelligence 
Agency (CIA) para scanizar documentos e enviá-los para as agências para serem desclassificados de acordo 
com a ordem executiva. 
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Legislação Brasileira 

No Brasil, os arquivos privados de “interesse público” foram definidos pela Lei 8.159, de 8 

de Janeiro de 1991187, que seguiu as determinações constitucionais188 “sobre a política 

nacional dos arquivos privados”. Essa lei distinguiu os arquivos privados dos arquivos 

públicos e documentos permanentes “de valor histórico, probatório e informativo”, a serem 

definitivamente preservados. Os arquivos privados “considerados como conjuntos de 

fontes relevantes para a história e o desenvolvimento científico nacional”, não podiam ser 

doravante dispersos. A política nacional de arquivos públicos e privados, contemplada pela 

referida lei, tratou da preservação dos documentos com o objectivo de transformá-los em 

fontes de informação para uso do cidadão. 

Como foi referido anteriormente, paralelamente a essa lei, o Presidente José Sarney 

nomeou uma “Comissão Especial” para estudar os acervos dos Presidentes da República. 

Os trabalhos da Comissão conduziram à promulgação da Lei 8.394, de 30 de Dezembro de 

1991 “sobre a preservação, organização e protecção dos acervos documentais privados dos 

Presidentes da República”. A lei declarou “de interesse público os acervos documentais 

privados, embora de propriedade do Presidente da República”, e requereu deste a 

preservação do seu conteúdo. Além disso, a lei determinou a organização desses acervos 

em “sistema específico”, integrado no “Sistema Nacional de Arquivos” e coordenado por 

uma “Comissão Permanente de Memória dos Presidentes da República”. Criou a Secretaria 

- hoje Departamento - de Documentação Histórica, cujo titular seria também Secretário-

Executivo da Comissão. A lei determinou que o Instituto do Património Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) apoiasse “os projetos ou programas específicos de interesse 

do sistema, fornecendo os meios técnicos, financeiros e administrativos a instituições de 

documentação ou a detentores de acervos presidenciais privados”; determina que o IPHAN 

autorize “entidades públicas ou privadas, ou pessoas físicas mantenedoras de acervos 

documentais presidenciais privados, a solicitar dos órgãos públicos orientação ou 

                                                 
187“O art. 26º da lei 8159 de 8 de Janeiro de 1991 – Lei de Arquivos – criou o Conselho Nacional de 
Arquivos  (CONARQ), órgão colegeado, vinculado ao Arquivo Nacional, que tem por finalidade definir a 
política nacional de arquivos públicos e privados, bem como, na qualidade de órgão central do Sistema 
Nacional de Arquivos (SINAR), exercer orientação normativa visando a gestão documental e protecção 
especial aos documentos de arquivo”. Cfr. MATTAR, Eliana (org.) – Acesso à informação e política de 

arquivos. Rio de Janeiro : Arquivo Nacional, 2003, p.9. 
188A Constituição de 1988 (art. 216, 2º) refere: “Cabem à administração pública, na forma de lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quem dela necessitar”. “Nesse 
sentido, podemos identificar na Constituição Brasileira (…) dispositivos que resguardam o direito de acesso à 
informações contidas em órgãos públicos e o direito à protecção de valores imanentes à dignidade da pessoa 
humana (…)”. Cit por VILLANUEVA, Ernesto - Documentos privados de interesse público : o acesso em 

questão. São Paulo : IFHC, 2005, p. 106. 
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assistência para a sua organização, manutenção e preservação, e pleitar apoio técnico e 

financeiro do poder público para projetos de fins educativos, científicos ou culturais”. 

Salientamos a exposição dos motivos que acompanharam a Lei 8.394, assinada pelo jurista 

Saulo Ramos, em 20 de Fevereiro de 1990: “É forçoso reconhecer algumas dificuldades na 

concretização do texto do anteprojecto, destacando-se a ténue fronteira entre o “oficial” e o 

“particular”, o “público” e o “privado”, quando se trata do cidadão investido na 

Presidência da República, circunstância que se reflecte na sua documentação passada, 

presente e futura, e se estende, até mesmo, às de seus colaboradores e familiares”189. 

O Decreto nº 4.344 de 26 de Agosto de 2002, que regulamentou a Lei 8.394, apresentou 

um primeiro avanço na distinção entre documentos privados e públicos, desenhando uma 

tipologia de circunstâncias em que os presentes oferecidos ao presidente poderiam ser, ou 

não, de propriedade da nação. “A legislação sobre tais acervos inspirou-se diretamente no 

sistema de bibliotecas presidenciais norte-americanas, de difícil adaptação entre nós, já que 

o Brasil tem tradições jurídicas e fiscais totalmente diferentes. O entrosamento das esferas 

pública e privada é o que há de mais interessante nessas bibliotecas, cujo formato 

institucional, genuinamente americano, admite isenção fiscal para as doações e implica 

forte adesão da comunidade”190. 

No Brasil, a definição da política de arquivos apoiou-se em algumas variáveis importantes: 

na adopção de práticas internacionais que consagravam a política de abertura de arquivos, 

como por exemplo, as adoptadas nos Estados Unidos e na Alemanha191. No 

desenvolvimento de uma política que considerasse o documento administrativo na sua 

produção contínua - record continuum -, enquanto documento corrente, intermédio e 

definitivo; na implementação de políticas de gestão documental, afastando-se do conceito 

de que arquivos são somente os históricos; no estabelecimento de prazos de 

confidencialidade e consulta para documentos públicos; na definição de políticas para os 

arquivos privados, principalmente os de “interesse público” e na criação de instrumentos 

jurídicos que garantissem o acesso a documentos públicos. 

Já anteriormente, a Constituição de 1988 tinha proporcionado uma profunda revolução, em 

relação ao tratamento conferido aos arquivos. O Arquivo Nacional foi bastante fortalecido, 

com a afirmação da sua competência para a “gestão e o recolhimento dos documentos 

                                                 
189Cfr. Fernando Henrique CARDOSO (abertura) - Documentos privados de interesse público : o acesso em 

questão.  São Paulo : IFHC, 2005, p. 16 
190 Idem, p.19 
191 Cfr. ECKERT, Astrid M. (ed.) – Institutions of public memory : the legacy of german and the american 

politicians. Washington, DC : German Historical Institute , 2007. 
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produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o 

acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de 

arquivos”192. 

O Decreto Presidencial nº. 4073, de 3 de Janeiro de 2002, definiu que “são 

automaticamente considerados documentos privados de interesse público e social (art. 22º, 

2º), os arquivos presidenciais, de acordo com o art. 3º da Lei nº. 8.394, de 30/12/1991.”193 

“É claro que, em relação a uma situação como esta, em que os documentos são produzidos 

pelo Presidente da República no exercício do seu mandato, dificilmente poder-se-ia 

entender, do ponto de vista jurídico, que os documentos reunidos sejam acervos 

documentais privados. Todavia, reforçando a posição anterior, a Lei dos Arquivos 

Presidenciais (LAP) entende que os acervos documentais privados dos Presidentes da 

República integram o património cultural brasileiro e são declarados de “interesse público” 

para fins de aplicação do parágrafo 1º, do art. 216 da Constituição Federal – constituem 

património cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial (…), nos quais se 

incluem: as formas de expressão”
194

. 

Outra posição defendida pela LAP é de que “os documentos que constituem o acervo 

presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do Presidente da República, para 

fins de herança, doação ou venda (art. 2º), sendo que, no caso de venda, a União terá 

direito de preferência (art. 3º, Iº, I), no caso de extinção da detentora, referencialmente o 

Código Civil (art. 22) e o Decreto 4.344 de 26/8/2002 (art. 10º) estabelecem que a venda 

deverá ser precedida de comunicação por escrito à “Comissão de Memória dos Presidentes 

da República”, que se manifestará, no prazo máximo de 60 dias, sobre o interesse da União 

na aquisição desses acervos, bem como não poderá ser o acervo alienado para o exterior 

sem uma manifestação expressa da União”195.  

A protecção, organização e a posse desses acervos documentais privados poderão ser feitas 

por pessoas físicas ou jurídicas. O sistema deverá funcionar em articulação com os 

organismos públicos encarregues pela protecção patrimonial brasileira e a anotação e 

transferência serão feitas pela Comissão de Memória dos Presidentes da República, que 

funciona em carácter permanente, junto ao Gabinete Pessoal da Presidência da República. 

                                                 
192 Cfr. Fernando Henrique CARDOSO (abertura) - Documentos privados de interesse público : o acesso em 

questão. São Paulo : IFHC, 2005, p.19 
193 Idem, p. 113. 
194 Idem, p.113. 
195 Idem, Ibidem, p. 115. 
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As entidades que possuem acervos poderão solicitar apoio técnico, científico e cultural aos 

órgãos públicos, de acordo com o critério previamente estabelecido. 

Relativamente ao acesso aos documentos presidenciais, a Lei assegura a consulta ou 

pesquisa para fins de estudo, mas as regras de acesso, bem como a sua própria autorização 

de consulta, é da exclusiva competência do Presidente ou do Ex-Presidente da República. 

“O Presidente da República também tem poder para fazer restrições adicionais de acesso, 

até 30 anos após a data de publicação do documento ou, no caso de revelação 

constrangedora à honra ou à intimidade, até 100 anos após a data de nascimento da pessoa 

mencionada (LAP, art. 115, III, 4º)”196. 

“Esta discussão final da Lei dos Acervos Privados dos Presidentes da República retoma 

uma das questões mais delicadas da nova política brasileira de arquivos, traduzida na Lei 

de Arquivos, segundo a qual são originariamente sigilosos os documentos cuja divulgação 

ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao 

resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

pessoas (LA, art. 23º, 1º). Todavia, ao fixar os prazos de acesso, entende que o prazo 

máximo de sigilo para os documentos referentes à segurança da sociedade do Estado será 

restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos (…) podendo este prazo ser prorrogado, 

por uma única vez, por igual período, a contar da sua data de produção (LA, art. 23, 2º). 

Por outro lado, o acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e à imagem das 

pessoas (este texto não fala em inviolabilidade da intimidade e da vida privada) será 

restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da sua data de produção (LA, 

art. 23, 3º)”197. 

A Lei dos Arquivos dispôs que fossem fixados por decreto as categorias de 

confidencialidade a serem observadas pelos órgãos públicos. Após tratamento em vários 

decretos anteriores198, o Decreto 4553 de 27/12/2002199 – sobre a salvaguarda de dados, 

informações, documentos e materiais confidenciais de interesse relacionados com questões 

de segurança da sociedade e do Estado - não se restringiu aos espaços indicados pela Lei 

de Arquivos e ultrapassou alguns limites constitucionais. “ (…) de qualquer forma, dispõe 

                                                 
196 Idem, p. 115. 
197 Idem, Ibidem, p. 115. 
198 Decreto nº 2134 de 24/I/1997 ; Decreto nº. 2910 de 20/12/1998. 
199 Alterado pelo Decreto 5301/2004 – salvaguarda de informações sigilosas de interesse da segurança da 
sociedade e do Estado. Permitiu a dilatação para 100 anos do prazo de acesso a documentos que envolvam 
questões de segurança do Estado, mas que porventura estejam protegidos ou se relacionem com a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem de pessoas comprometidas de uma forma ou de outra com estas especiais 
circunstâncias. Medida provisória n. 228/2004, sobre o sigilo ultra-secreto referente a informações de 
interesse da sociedade e do Estado. 
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o decreto que os documentos públicos, segundo o grau de sigilo, podem ser classificados 

como ultra-secretos, secretos, confidenciais e reservados, em razão do seu teor ou 

elementos intrínsecos (art.5º)”200. 

No que refere a assuntos confidenciais, a sucessão inconsequente de decretos 

regulamentares, até uma época recente, demonstrou que a política de Estado sobre estes 

arquivos ainda não foi consolidada, e que os governos traduzem, nos seus decretos, o poder 

de pressão dos grupos circunstanciais. Por outro lado, o acesso aos acervos documentais 

presidenciais permanece inquestionável. “(…) a defesa funcional do Estado brasileiro e a 

garantia dos direitos individuais, no contexto das políticas de segurança do Estado e da 

sociedade, estão intimamente associadas a uma eficiente política de organização e acesso a 

documentos públicos, e que os acervos privados dos presidentes da República dependem 

de uma política estável sobre documentos privados de interesse público e de documentos 

públicos administrados por (ex-) autoridades públicas”201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200Cfr. CARDOSO, Fernando Henrique (abertura) - Documentos privados de interesse público : o acesso em 

questão.  São Paulo : IFHC, 2005, p. 116. 
201 Idem, p. 125. 
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3. O REGIME POLÍTICO PORTUGUÊS, AS FUNÇÕES DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E A PRODUÇÃO DOCUMENTAL  

 

 

(…) os poderes dos Presidentes são diferentes 

de país para país, sendo a prática política 

muito diversa e as características estruturais 

dos regimes substancialmente diversificadas. 

  

In Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA – Os poderes 

do Presidente da República. Coimbra : Coimbra Editora, 

p.20. 

 

 

3.1 Enquadramento Histórico: I República, Estado Novo e Democracia 

 

O estudo da Presidência da República no sistema político português reveste-se hoje de 

grande importância. Só ele possibilitará uma compreensão privilegiada da evolução recente 

do sistema de governo, por muitos definido como sistema semipresidencial, onde o 

Presidente da República tem uma posição de indiscutível relevo. Importa compreender 

porque temos um Presidente da República eleito por sufrágio universal e perante o qual o 

Governo é também responsável, e como tem evoluído essa função presidencial no sistema 

de governo, de forma a melhor se compreender o alcance da produção documental 

proveniente de mandatos de Chefes de Estado. 

A documentação da Presidência da República constitui uma parte importante do 

património histórico e permite a compreensão da Instituição Presidencial e da história 

política do país. Todos os documentos - de natureza arquivística, biblioteconómica e 

museológica - são importantes para o processo de reconstituição histórica. É fundamental o 

conhecimento desses acervos para um melhor conhecimento da instituição presidencial e 

dos diversos Chefes de Estado. Esta documentação compreende um conjunto diversificado 

de tipologias documentais de cariz público e privado: diários, agendas, correspondência 

particular e de personalidades nacionais e estrangeiras, notas pessoais e documentação 

relacionada com a actividade política das campanhas eleitorais, documentação 

administrativa e de teor político e objectos recebidos no âmbito das diversas Visitas de 

Estado. O estudo dos acervos arquivístico e bibliográfico permitirá o conhecimento 
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biográfico do Chefe de Estado - do homem, do político e do governante - enquadrado no 

contexto histórico da época. 

 O enquadramento histórico, que agora se esboça, permite uma melhor compreensão das 

funções do órgão Presidente da República e da tipologia documental possível de ser 

produzida ao longo dos mandatos presidenciais. 

Se é certo que o órgão Presidente da República está presente nas constituições portuguesas 

que foram aprovadas no séc. XX - as constituições de 1911202, de 1933203 e de 1976204 - é 

importante perceber que a sua natureza é radicalmente distinta em cada um destes regimes, 

não obstante a parcial similitude das competências acolhidas nos três textos 

constitucionais. 

 

I República, Estado Novo e Democracia  

A 5 de Outubro de 1910 foi proclamada a República, em Lisboa. Nasceu assim, a 

Instituição Presidencial, que apesar das sucessivas alterações dos seus poderes, marcou 

profundamente a história do Século XX português205.  

Durante a I República (1910-1926), os Presidentes não dispunham de grande capacidade 

de intervenção e eram eleitos pelo Parlamento. No entanto, enquanto figura simbólica, os 

sucessivos Presidentes da República acabaram por ter um importante papel na vida 

nacional, em virtude da sucessão de crises que os conduziu à tomada de decisão. Em 1917, 

com a chegada de Sidónio Pais (1872-1918) ao poder, Portugal conheceu o primeiro 

                                                 
202 “A Constituição da República de 1911 acolheu, por sua vez, um figurino parlamentar de assembleia, que 
resistiu à agitada vida política da I República, com a única alteração sidonista de 1918, de cunho 
marcadamente presidencialista. As ideias força do sistema parlamentar de assembleia introduzidos pelos 
constituintes de 1911 encontram-se na eleição e destituição do Presidente da República pelo Congresso (…), 
nos reduzidos poderes do Chefe de Estado, que não podia dissolver o Congresso nem vetar as leis, em 
contraposição com as largas atribuições conferidas a este último, e na faculdade dos ministros serem 
cumulativamente membros do Congresso, não perdendo o mandato por força da assumpção de 
responsabilidades governamentais.” Cfr. LEITE, Ricardo; CORREIA, José de Matos ; SEARA, Fernando 
Roboredo – Ciência política e direito constitucional. 3ª ed. revista e ampliada. Lisboa : Universidade 
Lusíada, 2005, p.286.    
203 “Diversamente, no que diz respeito à Constituição de 1933, estamos nos antípodas de um sistema 
parlamentar. De qualquer forma, a letra e a prática da Lei Fundamental estão longe de coincidir. (…) a 
concentração de poderes no Presidente do Conselho de Ministros nos induz a qualificá-la como 
presidencialismo de primeiro-ministro, já a letra da Constituição de 1933 se aproxima mais de um 
presidencialismo matizado, dada a relevância jurídico-constitucional do Presidente da República, eleito por 
sufrágio universal e directo até 1959, e posteriormente por um colégio eleitoral. Contudo, este realce do 
Presidente da República ao nível do seu estatuto jurídico-constitucional é de certa forma diminuído pelo 
instituto da referenda, que colocava nas mãos dos ministros, e logo do Governo, o diktat referendário sobre a 
quase totalidade dos actos presidenciais (…).” Cit. por LEITE, Ricardo; CORREIA, José de Matos ; SEARA, 
Fernando Roboredo – op.cit., pp.286-287. 
204 Sobre a Constituição de 1976 vide LEITE, Ricardo; CORREIA, José de Matos ; SEARA, Fernando 
Roboredo - op.cit.,  pp.289-290. 
205 Cfr. PINTO, António Costa e REZOLA, Maria Inácia – “Os presidentes da República portuguesa”. In 
GASPAR, Diogo (coord.) - Museu da Presidência. Lisboa : CTT, 2004, p.49 
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“regime presidencialista de contornos ditatoriais”. Sidónio fez-se eleger por sufrágio 

universal e concentrou em si o poder executivo, mas o seu regime foi de curta duração. 

Regressados ao poder em 1919, os republicanos restauraram a Constituição de 1911, ainda 

que as sucessivas revisões aumentassem os poderes dos Presidentes, sendo o mais 

importante, o de dissolver o Parlamento em conjuntura de crise grave. 

“O Golpe de Estado de 28 de Maio de 1926 instaura uma Ditadura Militar instável e 

inaugura um longo ciclo de presidentes oriundos das Forças Armadas. Mendes Cabeçadas 

herda os poderes do último Presidente da I República, mas é rapidamente afastado pelo 

General Gomes da Costa, que concentra os poderes presidenciais e do Governo. Só em 

1928, após o derrube de Gomes da Costa pelo General Carmona, é que a Ditadura enceta a 

legitimação do Presidente, fazendo-o eleger por sufrágio directo”206. 

“A institucionalização do Estado-Novo (1933-1974), com a Constituição de 1933, 

consagra um Presidente eleito por sufrágio directo e com a prerrogativa de demitir o 

Primeiro-Ministro, mas na realidade Salazar vai obter a autonomia do executivo perante a 

Assembleia Nacional e a concentração do poder na figura do Presidente do Conselho”207. 

O esvaziamento de poderes de Carmona para Salazar, não é fácil de explicar, mas este 

apoia a Constituição de 1933 e remete-se, com algumas tensões, a segunda figura do 

Estado Novo. Será, apenas, na sequência da grande mobilização da candidatura do General 

Humberto Delgado, em 1958, que Salazar altera o modo de eleição dos Presidentes. Após a 

revisão da Constituição, os presidentes passam a ser eleitos por um colégio eleitoral 

restrito, constituído por membros da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa. 

Por sua vez, o Golpe de Estado de 25 de Abril de 1974 deixou como legado imediato uma 

forte intervenção dos militares na vida política. “Intervenção militar, memória histórica e o 

desejo de uma participação alargada dos cidadãos terão sido importantes factores 

explicativos da construção de um sistema semipresidencial na Constituição de 1976”208.  

Os dois primeiros Presidentes do pós-25 de Abril, António de Spínola (1910-1996) e 

Francisco da Costa Gomes (1914-2001), foram propostos pelo Movimento das Forças 

Armadas e não eleitos. A Presidência de António de Spínola foi marcada pelo duro braço 

de ferro que travou com a Comissão Coordenadora do MFA: em causa estava a sua 

diferente perspectiva quanto à “questão colonial” e à transição política. “Incapaz de obter o 

reforço dos seus poderes presidenciais, obrigado a aceitar uma lei constitucional que 

                                                 
206Idem, p. 49. 
207Idem, p.49. 
208 Idem, p.49. 
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reconhece o direito dos povos à autodeterminação e a concessão imediata de independência 

aos territórios ultramarinos (Lei 7/74), crescentemente isolado no aparelho militar e de 

Estado, Spínola acaba por renunciar à Presidência da República a 30 de Setembro de 

1974”209. 

Francisco da Costa Gomes deu posse ao III Governo Provisório chefiado por Vasco 

Gonçalves. Em Março de 1975, Costa Gomes, assumiu a presidência do recém-criado 

Conselho de Revolução. Assinou a plataforma de Acordo Constitucional entre o MFA e os 

partidos políticos (11 de Abril), realizadas as eleições para a Constituinte (25 de Abril), 

iniciou-se um dos mais conturbados momentos de transição. Costa Gomes abandonou o 

cargo em Julho de 1976. 

António Ramalho Eanes (1935-), o primeiro Presidente da República eleito por sufrágio 

universal directo, depois de dois mandatos presidenciais (1976-1986), foi uma figura 

incontornável no processo de consolidação da democracia portuguesa. “O General 

Ramalho Eanes é o primeiro Presidente eleito da Democracia com a dura missão de 

promover a estabilidade política, sarar as chagas deixadas pela apressada descolonização e 

consequente reintegração dos “retornados”, bem como de defender a necessidade de 

reconhecimento e afirmação de Portugal e do seu novo regime pós-revolucionário no seio 

da comunidade internacional, não só ao nível de restabelecimento de relações diplomáticas 

como ao nível económico. Nas suas inúmeras deslocações, não exclui os recém-formados 

países saídos do antigo império colonial português. Portugal desenhava nesta fase a sua 

entrada para o seio da família europeia, que se viria a concretizar poucos anos depois, o 

único caminho possível para o futuro da economia nacional. Com este propósito o 

Presidente da República avistar-se-ia com a maior parte dos líderes europeus”210. 

O 25 de Abril trouxe consigo uma exigência de reequilíbrio de poderes entre Presidente, 

Parlamento e Governo. “O sistema de Governo a edificar deveria, assim, possuir um 

Presidente, mas não um Presidente “presidencialista” à maneira de Sidónio Pais, um 

Parlamento, mas não um Parlamento “parlamentarista” como o da I República, e um 

Governo “forte” ao estilo autoritário do regime deposto”211. 

                                                 
209Idem, p.58. Vide SPÍNOLA, António de  – Portugal e o futuro. Lisboa : Arcádia, 1974. 
210 Cfr. INÁCIO, Jorge – “O presente de estado”. In GASPAR, Diogo (coord.)- Museu da Presidência. 
Lisboa : CTT, 2004, p. 98. 
211Cfr. ARAÚJO, António de e TSIMARAS, Constantino – “Os poderes presidenciais nas constituições 
grega e portuguesa”. In Separata da Revista O Direito, ano 132º (2000), nº III-IV, p.395: “É, na verdade, a 
simbiose entre o dualismo patente em dois órgãos de poder com igual legitimidade – Presidente da República 
e Assembleia – e a consagração de um órgão portador da legitimidade revolucionária – o Conselho de 
Revolução - com importantes poderes, que marca de modo indelével o sistema de Governo anterior à 1ª 
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A Constituição,212 actualmente vigente, foi elaborada e decretada por uma Assembleia 

Constituinte, cuja eleição ocorreu a 25 de Abril de 1975. “(…) esta foi a consequência do 

acto eleitoral até então mais democrático alguma vez havido em Portugal, visto que pela 

primeira vez existiu verdadeiro sufrágio universal no nosso país”213.  

Os trabalhos da Constituinte desenrolaram-se entre 2 de Junho de 1975 e 2 de Abril de 

1976, tendo começado por coincidir com o período entre 11 de Março de 1975 e 25 de 

Novembro do mesmo ano, período esse em que se perspectivou para além da radicalização, 

anarquia e incertezas diárias em quase todos os sectores da sociedade, o espectro de uma 

nova ditadura e que foi o auge daquilo que para a história ficou conhecido como o PREC 

(Processo Revolucionário em Curso). 

Após a normalização revolucionária ocorrida em 25 de Novembro de 1975, assistiu-se com 

a mudança da conjuntura política, a um novo período na elaboração da Lei Fundamental 

mais direccionado para a “pureza” da revolução democrática do 25 de Abril. “(…) O certo 

é que esta proposta vigoraria até à assinatura do II Pacto MFA-partidos, que viria, esse sim, 

a integrar a Constituição da República de 1976 no capítulo relativo ao poder político, e que 

levaria à consagração do regime semipresidencialista”214. 

“A Constituição acabaria por ser votada pela Assembleia Constituinte em 2 de Abril de 

1976 (…), isto é, a Constituição actual é a Constituição de 2 de Abril de 1976, que entrou 

em vigor no dia 25 de Abril de 1976 (…). Por sua vez, a Comissão Constitucional 

(existente na versão originária da CRP) tem afloramentos do Conselho Constitucional 

previsto na Constituição francesa de 1958, bem como o acolhimento do sistema de governo 

semi-presidencialista tem traços da mesma Lei Fundamental Francesa e de outros 

semipresidencialismos”215. 

Verificamos que no primeiro período constitucional o Presidente da República detinha, 

sobretudo em termos práticos, um conjunto assinalável de poderes, a ponto de se ter 

                                                                                                                                                    
Revisão Constitucional.” Cfr. LEITE, Ricardo; CORREIA, José de Matos ; SEARA, Fernando Roboredo – 
op.cit, pp.289-290.  
212 “É, na verdade, a simbiose entre o dualismo patente em dois órgãos de poder com igual legitimidade – 
Presidente da República e Assembleia – e a consagração de um órgão portador da legitimidade 
revolucionária – o Conselho de Revolução - com importantes poderes, que marca de modo indelével o 
sistema de Governo anterior à 1ª Revisão Constitucional.” Cfr. LEITE, Ricardo; CORREIA, José de Matos ; 
SEARA, Fernando Roboredo – op.cit.,, pp.289-290. A Constituição de 1976 foi, até hoje, objecto de sete 
revisões constitucionais: 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e 2005, sendo as revisões de 1992, 2001 e 2005 
extraordinárias. 
213 Cfr. CARVALHO, Manuel Proença de – Manual de ciência política e sistemas políticos e constitucionais. 
2ª ed. actualizada e ampliada. Lisboa : Quid Júris, 2008, p.315. 
214Cfr. CRUZ, Manuel Braga  – “O Presidente da República na génese e evolução do sistema de governo 
português”. In MASCARENHAS, João Mário ; TELO, António José (coord.) - A República e os seus 

presidentes. Lisboa : CML, 1997, p.73. 
215 Vide CARVALHO, Manuel Proença de, op.cit., pp.317-318. 
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afirmado que o Presidente acabava por ser “três pessoas numa única”216: Chefe de Estado, 

Presidente do Conselho de Revolução e Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas217. 

“A acumulação de uma legitimidade eleitoral e de uma legitimidade castrense - a que se 

poderia acrescentar uma legitimidade histórica, decorrente da circunstância de ter sido uma 

das figuras cimeiras do golpe “termidoriano” de 25 de Novembro de 1975 - atribuíram a 

Eanes, o primeiro Presidente eleito da nova República, um papel fulcral no sistema 

político”218. O sistema político partidário evidenciava ainda alguma fragmentação e 

instabilidade, abrindo espaço a uma intervenção mais directa do Presidente na vida 

política219. 

A não aceitação pelo Presidente da República António Ramalho Eanes da proposta de 

formação de nova maioria pelo primeiro-ministro Mário Soares (1929-), e a sua 

substituição na chefia do Governo veio, de facto, chamar a atenção para a necessidade 

professada pelo Presidente da República de um governo dispor não apenas de um apoio 

parlamentar, mas também da concordância presidencial. “E abriu assim caminho para a 

discussão sobre a natureza dessa responsabilidade – se política, se institucional - e para a 

revisão dos poderes do Presidente consagrados na Constituição”220. 

“À semelhança do que ocorreu na Grécia com a revisão constitucional de 1986, a primeira 

revisão da Constituição portuguesa produziu uma diminuição dos poderes presidenciais. A 

extinção do Conselho de Revolução implicou, desde logo, o desaparecimento de um órgão 

                                                 
216Cfr. PIRES, Francisco Lucas – “Presidencialismo, semipresidencialismo ou regime de partidos”. In 
Democracia e liberdade, nº 1, 1976, p. 57 ss. “(…) os mais relevantes poderes do Presidente da República à 
face do texto originário da Constituição de 1976, ou sejam: poder de dissolução da Assembleia da República, 
poderes de nomeação e exoneração do primeiro-ministro, poder de veto sobre as leis e poder de iniciativa nos 
processos de fiscalização de constitucionalidade. (…) os reais poderes do Chefe de Estado estavam, do ponto 
de vista jurídico-constitucional, rigidamente controlados pelo Conselho de Revolução.” Cit. por LEITE, 
Ricardo; CORREIA, José de Matos ; SEARA, Fernando Roboredo – op.cit., p.291. 
217 “(…) O Presidente da República exercia as funções de Chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas, prática que só foi abolida por Eanes em 1981, na sequência de um acordo político com o Partido 
Socialista.” Cit. por ARAÚJO, António de e TSIMARAS, Constantino – op.cit,, p.396 
218 Idem,p.396.  
219 Para uma enumeração dos conflitos entre Eanes e os sucessivos governos entre 1976 e 1979, cfr. Jorge 
MIRANDA – “Le regime portugais entre 1976 et 1979”. In DUVERGER, Maurice (dir.) – Les regimes semi-

présidentiels. Paris, 1986, pp.147-148; CAMPINOS, Jorge – “Le cas portugais de 1979 à 1983: le président 
opposé à la majorité.” In DUVERGER, Maurice (dir.) – Les regimes semi-présidentiels. Paris, 1986, p.209; 
BARROSO, José Durão – “Les conflits entre le président portugais et la majorité parlementaire de 1979 à 
1983”. In DUVERGER, Maurice (dir.) – Les regimes semi-présidentiels. Paris, 1986, p.237 ss. 
220Cfr. CRUZ, Manuel Braga da – “O Presidente da República na génese e evolução do sistema de governo 
português”. In MASCARENHAS, João Mário; TELO, António José (coord.) - A República e os seus 

presidentes. Lisboa : CML, 1997, p.82. 
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dotado de amplos poderes e cuja presidência se encontrava confiada ao Chefe de Estado 

”221. 

Como princípio norteador, a revisão de 1982 procedeu à desmilitarização do texto 

constitucional e ao corte com a carga ideológica do PREC, operando a recentração política, 

reduzindo as expressões político-ideológicas provenientes de 1975 e, em especial, à 

supressão das referências ao socialismo em todos os artigos, salvo o artigo 2º222. Foi, nesse 

sentido, que se extinguiu o Conselho de Revolução, se reordenou a competência dos 

restantes órgãos de soberania e se criou o Tribunal Constitucional. “(…) possibilitou de 

facto uma maioria para uma revisão constitucional que, no dizer autorizado de Marcelo 

Rebelo de Sousa, se saldou “por um reforço relativo da posição da Assembleia da 

República e um esbatimento do estatuto do Presidente da República”223. 

A revisão constitucional condicionou a capacidade presidencial de demitir o primeiro-

ministro e o Governo, alterando desse modo a responsabilidade do Governo perante o 

Presidente da República. Ao suprimir o Conselho de Revolução e ao distribuir por novos 

órgãos as suas competências de órgão consultivo do Presidente da República, de controlo 

de jurisdicionalidade constitucional, e de legislação e nomeação em matérias militares, 

acabou por retirar a Eanes, enquanto Presidente do Conselho de Revolução, muitas das 

suas reais e formais prerrogativas. A Lei de Defesa Nacional (1982) reduziu, ainda mais, 

os poderes do Presidente ao retirar-lhe a possibilidade de nomear os membros do Conselho 

Superior de Defesa Nacional224. 

No que diz respeito às alterações que reforçaram o estatuto do Presidente da República, 

salientam-se o exercício do poder de dissolução parlamentar - até então o Presidente da 

República não estava autorizado a dissolver o Parlamento sem a concordância do Conselho 

de Revolução -, o alargamento sensível das matérias nas quais o veto presidencial só podia 

ser superado por maioria de dois terços dos Deputados presentes e a introdução do dever 

de informação do Primeiro-Ministro ao Presidente da República acerca dos assuntos 

respeitantes à condução da política interna e externa do país. 
                                                 
221 Cit. por ARAÚJO, António de e TSIMARAS, Constantino – op.cit, p.397. Cfr. SOUSA, Marcelo Rebelo 
de  - O sistema de governo português antes e depois da revisão constitucional. ed. revista e actualizada. 
Lisboa, p.45. 
222 Cfr. MIRANDA, Jorge e SILVA, Jorge Pereira da – Constituição da República Portuguesa. 4ª. 
ed.Principia, 2004, p.20. 
223 Cfr. SOUSA, Marcelo Rebelo de – op.cit, p.86. cit. por CRUZ, Manuel Braga da – “O Presidente da 
República na génese e evolução do sistema de governo português”. In MASCARENHAS, João Mário; 
TELO, António José (coord.) - A República e os seus presidentes. Lisboa : CML, 1997, p.88. 
224 Cfr. CRUZ,  Manuel Braga da  – “O Presidente da República na génese e evolução do sistema de governo 
português”. In MASCARENHAS, João Mário; TELO, António José (coord.) - A República e os seus 

presidentes. Lisboa : CML, 1997, pp-88-89. 
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“As subsequentes revisões da Constituição da República Portuguesa (…) não alteraram 

sensivelmente a posição relativa do Presidente, do Parlamento e do Governo, ou seja, 

mantiveram os traços específicos de um sistema de governo que é geralmente classificado 

como semipresidencial”225. 

 

 

3.2. O Sistema de Governo Semipresidencialista226 e os Poderes do Presidente 

da República227 à luz da Constituição da República Portuguesa 

 

 
(…) poder dos governantes sobre os 

governados, o poder político, é exercido no 

interesse comum de todos. 

 

In Norberto BOBBIO- A teoria das formas de 

governo. Brasília, 1980, p.50.  

 

 

Adopte-se ou não o qualitativo de semipresidencial, é indiscutível que o nosso sistema de 

governo assume uma feição híbrida e que tal hibridez se projecta de modo particularmente 

intenso no que respeita à posição institucional e aos poderes do Presidente da República.228  

 “Na verdade, quase todos os juspublicistas portugueses qualificam o sistema de governo 

como semipresidencial (…). De igual modo, os politólogos e cientistas sociais que se 

debruçam sobre o nosso sistema de governo não deixam de qualificá-lo como 

semipresidencial (…). Trata-se, aliás, de uma designação que é acolhida pela generalidade 

dos observadores estrangeiros da realidade político-constitucional portuguesa (…). E deve 

                                                 
225 Idem, p.399. 
226 “Sistema de Governo em que, da conjugação do mesmo grau de legitimidade do Chefe do Estado e do 
Parlamento, porque ambos eleitos por sufrágio universal, neles se consubstancia a faculdade de exercitarem 
os poderes jurídicos que a Constituição lhes atribui, no sentido de, em maior ou menor grau, controlarem a 
acção do Governo, de molde a qualquer um deles, mesmo que indirectamente, possa fazer cessar as funções 
daquele”. Cit. por LEITE, Ricardo; CORREIA, José de Matos ; SEARA, Fernando Roboredo – op.cit., p.277. 
Sobre o sistema de governo semipresidencial cfr. CANAS, Vitalino – “A forma de governo semi-presidencial 
e suas características”. In Revista Jurídica. 1, 1982, pp.98 e ss; ARAÚJO, António de – “El Presidente de la 
Republica en la evolución del sistema politico em Portugal”. In BARRETO, António;  GOMEZ, Braulio e 
MAGALHÃES, Pedro (ed.) – Portugal : Democracia y Sistema Político. Madrid, 2003, pp.101 e ss.; “The 
semi-presidential system”. In Zeitschrift fur auslandisches offentliches recht und volkerrecht. 64, nº 1 (2004), 
pp. 95 e ss. 
227 Para um estudo mais detalhado sobre os poderes considerados essenciais do Chefe do Estado ver 
DUVERGER, Maurice – Xeque Mate, Lisboa, 1979.  
228 Cfr. António de ARAÚJO e Constantino TSIMARAS – op.cit, p.406. 
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ainda adiantar-se que, curiosamente, todos os Presidentes da República democraticamente 

eleitos após o 25 de Abril de 1974 parecem também ter submergido à vaga avassaladora do 

semipresidencialismo ”229. 

O sistema de governo semipresidencialista apareceu em 1919, na Finlândia, e na Alemanha 

de Weimar230. “Entre nós, constitucionalistas tão ilustres como Gomes Canotilho ou Vital 

Moreira231 põem reservas à adopção do termo semipresidencial, quer em termos gerais, 

quer para caracterizar o caso português. Assim, e no que ao caso português tange, preferem 

estes autores utilizar a designação regime misto parlamentar-presidencial, de dominante 

parlamentar, cuja formatação corresponderá à sua natureza mista, ainda que com 

predominância da sua vertente parlamentar”232. Porque, em Portugal, o Presidente da 

República, ao contrário do que sucede em França, não partilha do poder executivo, razão 

pela qual, para esses autores, não faria sentido falar de um sistema semipresidencial entre 

nós. Segundo aqueles professores, só com extremas cautelas se pode construir uma teoria 

geral do semipresidencialismo, que contemple todas as suas manifestações concretas, pois 

não existirá uma homogeneidade suficiente entre eles, justificando a sua inclusão num 

único modelo. 

Maurice Duverger, responsável pela formulação e teorização deste sistema, reconhecendo 

as diferenças entre os diversos países veio a criar a dicotomia “sistemas de governo 

semipresidenciais” versus “sistemas de governo aparentemente semipresidenciais”. “Os 

sistemas de governo semipresidenciais serão aqueles em que o Chefe de Estado terá tão 

poucos poderes, que estará situado na fronteira com o Chefe de Estado do sistema de 

governo parlamentar”233. Seriam sistemas de governo verdadeiramente 

                                                 
229Cfr. por ARAÚJO, António de e TSIMARAS, Constantino – op.cit,,  pp. 399ss. “Ramalho Eanes não 
qualifica expressamente o nosso sistema como semipresidencialista, mas parece inclinar-se claramente nesse 
sentido, aos sustentar que o mesmo não se configura como parlamentar nem como presidencial e que os 
poderes atribuídos ao Presidente não são meramente nominais.”  
230 “Efectivamente, foi devido à incapacidade do sistema parlamentar que historicamente se projectou o 
sistema semipresidencial, do qual foi percursor a Constituição Alemã de Weimar (1919). Na verdade, aquele 
texto constitucional consagra os traços do que mais tarde a doutrina viria a chamar de sistema 
semipresidencial ou semipresidencialismo.” Cit. por LEITE, Ricardo; CORREIA, José de Matos ; SEARA, 
Fernando Roboredo – op.cit., p.273. 
231 Cfr. CANOTILHO, Gomes e MOREIRA, Vital – Os poderes do Presidente da República. Coimbra, 
Coimbra Editora, p.20. cit. por CARVALHO, Manuel Proença de – Manual de ciência política e sistemas 

políticos e constitucionais. 2ª ed. actualizada e ampliada. Lisboa : Quid Júris, 2008, p.87. 
232Cfr. CARVALHO, Manuel Proença de – op.cit., p.87. 
233 Cfr. DUVERGER, Maurice – “Le concept de regime semi-présidentiel”. In DUVERGER, Maurice (org.) - 
Les regimes semi-présidentiels. Paris, 1986, pp.7 e seg. 
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semipresidencialistas a Finlândia (desde 1919)234, a Alemanha de Weimar (entre 1919 e 

1933), a França (desde 1958) e Portugal (desde 1976)235. 

No período pós descolonização portuguesa, e por influência de Portugal, adoptaram este 

modelo constitucional, nos anos noventa do séc. XX, Moçambique, S. Tomé e Príncipe, 

Guiné-Bissau, Cabo Verde (este aparentemente semipresidencial)236 e, em 2002, Timor-

Leste. Para além dos países nomeados e do Sri Lanka, optaram também por este desenho 

constitucional, após a queda do muro de Berlim, países como a Croácia, Polónia, Roménia, 

Bulgária, Lituânia, Eslovénia e Eslováquia. A Mongólia, Namíbia, Senegal, Guiana, Perú e 

a Coreia do Sul são outros exemplos237. 

Podemos referenciar algumas características comuns aos vários sistemas de governo 

semipresidencialistas ou aparentemente semipresidencialistas: 

 

- A existência de três órgãos políticos com poderes reais: Chefe de Estado, Governo 

e Parlamento, ainda que nos casos dos sistemas de governo aparentemente 

semipresidenciais, os poderes do Presidente da República se situem já próximos dos 

poderes dos Chefes de Estado dos sistemas de governo parlamentares; 

 

- A eleição do Chefe de Estado por sufrágio universal e directo, à semelhança do 

Parlamento238, ainda que nos casos da Irlanda e da Islândia, sempre que haja apenas 

um candidato à eleição presidencial, a eleição é dispensada; 

 

- Efectivo poder de dissolução parlamentar conferido ao Chefe de Estado, isto é, 

por decisão própria, à margem de qualquer proposta de Governo em funções e 

mesmo contra a vontade deste último órgão; 

 

                                                 
234 A Finlândia manteve um sistema semi-presidencial até 2000. 
235 Vide MORAIS, Isaltino A. ; ALMEIDA, José Mário Ferreira de ; PINTO, Ricardo Leite  – O sistema de 

governo semipresidencialista : o caso português. Lisboa : Notícias, 1984.  
236 Cfr. MIRANDA, Jorge – Constituições de Moçambique, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde. 
1990; CANAS, Vitalino  – O sistema de governo moçambicano na Constituição de 1990. Lisboa, 1997; 
CORREIA, José Matos – “Eleições e sistemas eleitorais: os casos de S. Tomé e Príncipe Cabo Verde”. In 
Revista Internacional, I, 4, Lisboa, 1991. 
237 Deve referir-se que a lista de Constituições com sistemas de governo semipresidenciais varia de autor para 
autor, em face do critério que cada um utiliza para identificar aquele sistema. “A generalidade destas 
Constituições atribuem importantes podres ao Chefe de Estado, embora a extensão destes poderes se veja 
frequentemente confrontada com as particularidades do sistema partidário e da vida política do respectivo 
país.” Cit. por LEITE, Ricardo ; CORREIA, José de Matos e SEARA, Fernando Roboredo – op.cit., p.274. 
238 Cfr. PEREIRA, André Gonçalves  – O semipresidencialismo em Portugal.  Ática, 1984, p.34 e s. 
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- Diarquia do Executivo, com distinção de funções entre o Chefe de Estado e o 

Chefe de Governo; 

 

- Atribuição ao Chefe de Estado de certas faculdades constitucionais, que lhe 

conferem certos poderes de intervenção no sistema de governo, isto é, funções de 

fiscalização, supervisão e regulação do sistema de governo, variando estas 

consideravelmente de país, para país, o que lhe permite, nomeadamente, controlar a 

actividade do governo; 

 

- Coexistência de actos do Chefe de Estado que carecem de referenda ministerial, 

com outros que a dispensam; 

 

- Formação do governo em função dos resultados eleitorais, dependendo a sua 

constituição e sobrevivência da confiança parlamentar. 

 

O Governo é sempre responsável politicamente perante a Câmara representativa, existindo 

ainda em alguns desses países, face às normas constitucionais ou apenas consequência da 

prática constitucional, a responsabilidade política do Governo perante o Chefe de Estado. 

Nesse sentido, podemos considerar existir uma dupla responsabilidade política ou, tão-só, a 

dupla responsabilidade do Governo perante o Presidente da República e o Parlamento. 

O Presidente da República não pode demitir o Governo por um mero juízo de discordância 

política, mas apenas, se estiver em causa o regular funcionamento das instituições 

democráticas. Vigorando uma responsabilidade imprópria ou difusa do Governo perante o 

Chefe de Estado. “O tipo de poderes de que dispõe o Presidente português pouco tem a ver, 

de facto, com o exercício de funções executivas. (…) na verdade, eles aproximam-se muito 

mais da ideia de um “poder neutro” ou de um “poder moderador”, tal como foi concebida 

por Benjamin Constant e, entre nós, por Silvestre Pinheiro-Ferreira. (…) além disso, pode 

fazer um uso político particularmente intenso dos atributos simbólicos do seu cargo. 

Cerimónias, discursos, comunicações ao país, “presidências abertas”, deslocações ao 

estrangeiro, entrevistas, distribuições de condecorações, audiências ou contactos com as 

populações, são recursos políticos de extraordinário alcance ao dispor do Presidente”239. É 

possível vislumbrar estas funções presidenciais, através da análise da documentação 

                                                 
239 Cfr. ARAÚJO, António de e TSIMARAS, Constantino – op.cit.,, p.407. 
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arquivística produzida ao longo de mandatos de diversos Chefes de Estado, bem como 

através da análise da documentação biblioteconómica adquirida para apoio dessas 

actividades, estando directamente relacionada com o contexto histórico/ político da época. 

O sistema de governo português está mais próximo da matriz austríaca, sem se reconduzir 

a ela, ou seja, o Chefe de Estado português não é dominante no sistema de governo nem 

tem poderes executivos como o seu homólogo francês, mas também não é propriamente 

um Presidente como alguns apelidam de meramente representativo como na Áustria240. 

No caso português, é ao Governo que compete a condução da política do país, na pessoa do 

Primeiro-Ministro, constituindo o Governo o centro estratégico da condução política do 

país e um órgão com autonomia política face ao Chefe de Estado. 

“Na realidade, o Presidente português desempenha funções políticas de grande relevância, 

sendo os seus poderes reais, revestindo a forma de decretos os muitos actos políticos do PR 

(…)”241. O poder de dissolução da Assembleia da República, é um poder autónomo e não 

condicionado, não estando dependente de proposta ou de concordância do Governo, nem 

sujeito a referenda ministerial. O Presidente da República é perfeitamente livre em 

dissolver a Assembleia e convocar eleições para uma nova Assembleia da República242. 

Quanto ao poder de demissão do Governo, o Governo é responsável perante o Presidente 

da República, embora seja uma responsabilidade imperfeita e difusa. Visto que o Chefe de 

Estado não pode invocar razões políticas para demitir o Governo, mas apenas o pode fazer 

quando tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições 

democráticas, ouvido o Conselho de Estado243. Como foi referido anteriormente, “Vigora, 

pois, a dupla responsabilidade do Governo perante a Assembleia da República e o 

Presidente da República, sendo esta uma característica chave do sistema de governo 

português”244. 

                                                 
240 Cfr. Sobre a classificação do semipresidencialismo em três matrizes (francesa, portuguesa e austríaca), 
vide, NOVAIS, Jorge Reis  – Semipresidencialismo. Vol.I, Coimbra, Almedina, 2007. 
241 Cfr. CARVALHO, Manuel Proença de, op.cit, p.353. 
242 Ocorreram 3 dissoluções com o Presidente Ramalho Eanes: em 1979, após Mota Pinto (IV Governo 
Constitucional, Governo Presidencial de Independentes) ter apresentado a sua demissão do cargo de 
Primeiro-Ministro ao PR; em 1983 (VIII Governo Constitucional de Pinto Balsemão), quando Pinto 
Balsemão apresenta a sua demissão de Primeiro-Ministro, não obstante haver uma maioria PPD-CDS no 
Parlamento; em 1985, quando o PSD rompe com o Governo do “Bloco Central”, na sequência da ascensão de 
Cavaco Silva ao PSD (IX Governo Constitucional-Governo PS/PSD chefiado por Mário Soares), e Mário 
Soares apresenta a sua demissão. 
243 Em 1978, o Primeiro-Ministro Mário Soares (II Governo Constitucional de coligação PS-CDS) foi 
exonerado pelo Presidente Ramalho Eanes, na sequência da ruptura do CDS com a coligação com o PS, mas 
nessa altura vigorava ainda a responsabilidade política do Governo perante o Presidente da República, o que 
só terminaria com a revisão de 1982. Ou seja, desde 1982 (data da redacção do normativo) nunca nenhum 
Presidente da República recorreu ao nº 2 do artigo 195º. 
244 Cfr. CARVALHO, Manuel Proença de – op.cit., p. 356. 
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Ao nível da política externa e das relações internacionais, o Presidente detém aí poderes de 

intervenção mais significativos do que nos demais domínios governamentais, tendo em 

consideração o seu papel como representante da República e Comandante Supremo das 

Forças Armadas e os poderes de bloqueio que detém nestas245, o que implica uma maior 

concertação entre os dois órgãos de soberania e a impossibilidade de diplomacias paralelas. 

 “No caso português, são vários os poderes constitucionalmente atribuídos ao PR e que 

avultam para a caracterização do sistema de governo português como semipresidencial, 

tendo alguns deles sido reduzidos em 1982. Em primeiro lugar, o direito de veto aos 

diplomas da AR e do Governo (…). Em segundo lugar, a faculdade de requerer a 

fiscalização da constitucionalidade dos diplomas legais (…). Por último, os poderes de 

demitir o Governo e de dissolver a AR (…), ambos bastante circunscritos com a revisão de 

1982”246. 

Shugart e Carey247 consideram que, com a revisão constitucional de 1982, o sistema de 

governo português passou de president-parlamentary a premier-presidential. Estes dois 

autores introduzem uma maior precisão na classificação dos chamados regimes 

semipresidenciais. “(…) premier-presidential, há uma clara preponderância do primeiro-

ministro sobre o gabinete: apesar de o Presidente intervir na nomeação do Governo 

(primeiro-ministro e, eventualmente, restantes ministros), os seus poderes para demitir o 

Governo são bastante limitados (ou nulos), isto é, a sobrevivência do Governo depende 

quase exclusivamente da Assembleia. Os países democráticos que se enquadram nesta 

classificação são a França (V República), a Finlândia, Portugal (após 1982), a Aústria, a 

Islândia e a Irlanda. (…) no premier-presidential há clara definição da entidade em relação 

à qual o gabinete é responsável (a Assembleia), e este factor torna menos prováveis os 

conflitos entre o PR e a Assembleia”248. 

Para estes autores, a Revisão Constitucional de 1982 veio tornar o sistema de governo 

português como efectivamente semipresidencial ou premier-presidential e, ao contribuir 

para uma maior clareza da responsabilidade política do Governo, tornou o regime menos 

propenso a crises institucionais. “A eleição popular directa de um militar permitiu dotar de 

legitimidade eleitoral o primeiro PR português, conduzindo a uma maior capacidade de 

                                                 
245 Face aos embaixadores, chefias militares, ratificação de tratados internacionais e a declaração de guerra e 
feitura de paz. 
246 Idem,  p.196. 
247 Cfr. SHUGART, M. e CAREY, J. – Presidents and assemblies: constitutional design and electoral 

dynamics. Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 63-65. cit por. PINTO, António Costa , op.cit.,  
p.196. 
248 Cfr. PINTO, António Costa (coord.) – Os presidentes da República portuguesa . Lisboa : 2001,  p.196. 
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este impor a sua subordinação dos militares à respectiva hierarquia e de integrá-los 

transitoriamente no processo político, tanto mais que o PR teve até 1982 a função de Chefe 

de Estado-Maior General das Forças Armadas. Com a extinção do CR e a transferência dos 

poderes legislativos em matéria de defesa para a AR, em 1982, bem como a eleição do 

primeiro civil para PR, em 1986, terminou esta fase transitória, consumando-se a plena 

subordinação dos militares ao poder civil. Assim, a eleição directa do PR e a criação do 

sistema de governo semipresidencialista contribuiu para a transição e a consolidação 

democráticas bem-sucedidas, apesar das suas origens bonapartistas”249. 

 

 

3.3. O Órgão Presidente da República250 : Estatuto e Poderes Constitucionais 

 

 
(…) a natureza do órgão Presidente da República no nosso sistema de governo, (…) é muito 

mais complexa do que a  dos Chefes de Estado dos outros Sistemas de governo próprios da 

democracia representativa, ou seja, dos sistemas parlamentares e dos sistemas 

presidenciais (…). 

 

Jorge Reis NOVAIS- “Os poderes do presidente da República”. In Diogo GASPAR 

(coord.)- Museu da Presidência. Lisboa : CTT, 2004, p.6 

 

 

O Presidente da República é um elemento essencial de equilíbrio no sistema político-

constitucional português. A sua legitimidade, o conjunto de poderes que lhe são atribuídos 

pela Constituição e o facto de se tratar de um órgão de soberania251 unipessoal, conferem-

lhe uma influência política muito mais ampla do que aquela que poderia resultar da mera 

tradução formal dos seus poderes. “Porém, a tentativa de compreender a natureza de um 

órgão de soberania como é o nosso Presidente da República através de uma simples e 

imediata leitura do texto Constitucional seria votada ao insucesso, na medida em que, por 

                                                 
249 Idem, p.197. Cfr. BAYERLEIN, B. H. – “Origens bonapartistas do semipresidencialismo português”. In 
Análise Social, XXXI (138), 1996, pp. 803-830. 
250 “(…)os órgãos de soberania mais não são que órgãos representativos do poder político.” Cit. por LEITE, 
Ricardo ; CORREIA, José de Matos e SEARA, Fernando Roboredo – op.cit., p.118. 
251 “Os órgãos de soberania são aqueles que estão ligados de forma directa à soberania do Estado, que 
dispõem de poder de auto-organização interna e que são imediata e fundamentalmente constituídos pela 
Constituição. Desde logo (…) as suas competências e funções decorrem, no essencial, da Constituição. E 
depois concorrem de forma absoluta para a configuração da forma ou do sistema de governo, de tal modo que 
a sua alteração ou supressão implicaria a transformação da forma de governo (…).In CANOTILHO, Gomes - 
Direito constitucional e Teoria da Constituição. p. 507. Cit. por LEITE, Ricardo;  CORREIA, José de Matos 
e SEARA, Fernando Roboredo – op.cit.,p.163. 
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si só, a letra dos inúmeros preceitos constitucionais que consagram as competências do 

Presidente da República pouco nos diz sobre o real significado e alcance dos poderes aí 

discriminados”252. 

Como referimos anteriormente, inserido num triângulo institucional, cujos outros vértices 

são a Assembleia da República e o Governo, o Presidente da República é um ponto 

essencial de referência da opinião pública, que o considera um poder moderador e arbitral, 

apto a intervir para pôr termo às crises políticas e garantir a estabilidade das instituições 

democráticas. “Em períodos de crise, e, sobretudo, quando não exista uma maioria 

parlamentar absoluta e homogénea, o Presidente da República torna-se no verdadeiro 

centro de gravidade do sistema político-constitucional, uma vez que é dele que depende, 

como recurso supremo, a decisão sobre a resolução das crises políticas”253. É de referir a 

importância que tem o estilo de actuação política daquele que é eleito para o cargo, na 

configuração do órgão Presidente da República, na confirmação dos seus poderes e na 

interpretação que faz dos limites da função que desempenha. “Para além de poder 

permanentemente desenvolver, através das suas competências expressas ou da capacidade 

de intervenção política, o que tem sido designado como magistratura de influência ou de 

iniciativa, o Presidente da República dispõe, se quiser, da possibilidade de interferência ou 

decisão efectivas no exercício do poder político”254. 

Como representante da República Portuguesa e garante da independência nacional e da 

unidade do Estado, o Presidente da República tem de ser um factor de união entre os 

portugueses. Nesta perspectiva, a sua magistratura é simbólica, mas deve também ser 

activa no sentido de persuadir os cidadãos da necessidade de se formarem consensos em 

relação a grandes objectivos e desígnios nacionais, e ainda no sentido de arbitrar os 

conflitos políticos, de acordo com o interesse geral do país. “(…) o Presidente da 

República pode, entre nós, com igual legitimidade, adoptar uma atitude muito próxima dos 

contornos do Chefe do Estado típico de sistema parlamentar ou pode, se quiser ou dispuser 

de condições para tanto, adoptar um modelo de intervenção muito mais activa e 

determinante no exercício dos poderes políticos”255. 

                                                 
252 Cfr. NOVAIS, Jorge Reis – “Os poderes do Presidente da República”. In GASPAR, Diogo (coord.)- 
Museu da Presidência. Lisboa : CTT, 2004, p.63. 
253 Vide BARROSO, Alfredo; BRAGANÇA, José Vicente – “O Presidente da República : função e poderes”. 
In COELHO, Mário Baptista (coord.)- Portugal: o sistema político e constitucional : 1974-1987. Lisboa : 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1989, p. 321. 
254 Cfr. NOVAIS, Jorge Reis – op.cit, p.65. 
255 Idem, p.66. 
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“É nesta perspectiva que devem ser interpretados os poderes do Presidente da República 

como “garante” do “regular funcionamento das instituições democráticas”256. 

O Presidente da República, dispõe ainda, de instrumentos de mediação que lhe permitem 

consolidar essa relação de confiança e intervir, até, na conjuntura política, exercendo uma 

verdadeira magistratura de influência que excede a mera tradução formal dos seus poderes 

jurídico-constitucionais, sem que para tanto tenha de violar as normas da Constituição. 

Entre estes instrumentos avultam, desde logo, as formas de contacto directo com os 

partidos políticos, os parceiros sociais, as representações do poder regional e do poder 

local, as diferentes associações em que se traduz a organização da sociedade civil, os 

cidadãos individualmente considerados e a população em geral. 

Estas formas de contacto directo vão desde as simples audiências e reuniões de trabalho, na 

sede da Presidência da República, até às deslocações e visitas oficiais pelo país, e 

traduzem-se, igualmente, na possibilidade que o Presidente da República tem de se 

exprimir publicamente através de contactos frequentes com os jornalistas, de entrevistas 

aos diferentes órgãos de comunicação social, de discursos proferidos em inúmeras 

circunstâncias e de comunicações oficiais ao país através da televisão e da rádio. A partir 

da análise dos poderes presidenciais e das actividades desenvolvidas pelo Presidente da 

República, é possível identificar a tipologia documental produzida ao longo dos mandatos 

dos Chefes de Estado. Como refere o Presidente Jorge Sampaio acerca dos discursos 

produzidos ao longo dos seus dois mandatos: “Textos produzidos pelas circunstâncias, mas 

capazes, no seu conjunto, de revelar as posições (…) defendidas sobre os grandes 

problemas, desafios e oportunidades que se foram colocando a Portugal durante os dez 

anos dos meus dois mandatos de Presidente da República (…)”257. 

“Seja como for, é certo que todos os instrumentos de intervenção não expressamente 

previstos na Constituição de que dispõe o Presidente da República, bem como a autêntica 

“magistratura de influência” que ele efectivamente exerce, não seriam concebíveis se não 

tivessem como base de sustentação quer a legitimidade democrática directa que decorre da 

sua forma de eleição, quer o estatuto que lhe é conferido pela Constituição, quer o conjunto 

                                                 
256 Cfr. BARROSO, Alfredo; BRAGANÇA, José Vicente – “O Presidente da República : função e poderes”. 
In COELHO, Mário Baptista (coord.) - op.cit., p.323. 
257 Cfr. SAMPAIO, Jorge – Com os portugueses: dez anos na Presidência da República. Lisboa : 
Afrontamento, 2005, p.11. Vide SOARES, Mário – Intervenções. 10 vols. Lisboa : Imprensa nacional Casa 
da Moeda, 1987-1996. 
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de poderes institucionais que por esta lhe são atribuídos e que caracterizam um sistema de 

governo assente num “triângulo institucional”258. 

 

 

3.4. As Actividades do Presidente da República e a Produção de Documental 

 

Uma parte significativa da agenda do Presidente da República é preenchida pelos deveres 

institucionais do cargo que exerce, pelas obrigações que decorrem do facto de representar a 

República e de ser o Comandante Supremo das Forças Armadas, e por um conjunto de 

tradições, práticas e rituais que marcam os seus actos e que contribuem também para 

imprimir uma característica claramente distintiva ao exercício das suas funções. 

O Presidente da República dá posse ao Primeiro-Ministro e aos restantes membros do 

Governo, às altas patentes das Forças Armadas, recebe solenemente os Embaixadores que 

iniciam as suas funções em Portugal, preside às cerimónias comemorativas do 25 de Abril, 

da Implantação da República, do Dia das Forças Armadas ou do Dia de Portugal e produz 

discursos nessas ocasiões. Acolhe os Chefes de Estado que nos visitam e discursa no jantar 

oficial que lhes oferece nestas ocasiões, recebe outros dignitários estrangeiros no Palácio 

de Belém, impõe condecorações a cidadãos que se distinguiram nos mais diversos sectores. 

Em todos estes actos, a presença do Presidente é rodeada de um cerimonial específico e de 

uma solenidade particular. Um número significativo destas cerimónias decorre no Palácio 

de Belém, residência oficial do Presidente da República. 

Para se aconselhar sobre matérias importantes da vida nacional, o Presidente reúne-se com 

os dirigentes dos partidos políticos e também com o Conselho de Estado, no qual 

participam os representantes dos órgãos de soberania, elementos escolhidos pela 

Assembleia da República e por ele próprio, e os antigos Presidentes da República. 

Figurando em arquivo as actas das reuniões do Conselho de Estado259. 

                                                 
258 Cfr. BARROSO, Alfredo; BRAGANÇA, José Vicente – “O Presidente da República : função e poderes”. 
In COELHO, Mário Baptista  (coord.) – op.cit.,p.326. 
259 No exercício de funções como Presidente da República, o General António Ramalho Eanes reuniu o 
Conselho de Estado 11 vezes, tendo aquelas reuniões incidido, designadamente, sobre a elaboração do 
Regimento do mesmo Conselho, a dissolução da Assembleia da República, a demissão do Governo e 
questões relacionadas com Timor e Macau. Durante o Período em que o Dr. Mário Soares exerceu as funções 
de Presidente da República, realizaram-se 17 reuniões do Conselho de Estado. Durante o período em que o 
Dr. Jorge Sampaio exerceu as funções de Presidente da República realizaram-se 22 reuniões do Conselho de 
Estado. Do total das 30 reuniões do Conselho de Estado durante os mandatos do Dr. Mário Soares e do Dr. 
Jorge Sampaio, 16 incidiram sobre as questões de Macau ou Timor, 6 sobre a exoneração dos Ministros da 
República para os Açores e para a Madeira, 5 sobre o processo de dissolução da Assembleia da República, 5 
sobre a questão da integração europeia, 2 sobre a guerra do Golfo Pérsico, 1 sobre o Estatuto Político-
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O Presidente da República é igualmente chamado a receber com alguma regularidade 

personalidades destacadas da sociedade civil que o procuram - responsáveis de associações 

profissionais, dirigentes sindicais e patronais, criadores culturais, representantes de 

movimentos de diversa natureza - tal como é frequentemente solicitado para presidir a 

iniciativas por elas promovidas. 

A representação da República Portuguesa na esfera internacional constitui outra matéria 

que absorve o Presidente. Não só as deslocações ao estrangeiro ocupam um lugar 

proeminente na agenda presidencial - não apenas as visitas chamadas "de Estado", sujeitas 

a uma preparação especialmente pormenorizada e envoltas em regras protocolares260 - 

momentos em que são proferidos discursos ou comunicados à imprensa - mas também 

simples deslocações por ocasião de eventos específicos relativamente aos quais a 

representação do Estado aconselha a presença do Presidente - como o número de visitas de 

Chefes de Estado estrangeiros e outros dignitários a Portugal. O Presidente recebe também 

regularmente os Embaixadores e representantes de Portugal no estrangeiro, inteirando-se 

pessoalmente das questões de relevância nacional que surgem neste contexto. 

Todos estes actos que decorrem, de uma forma geral, da própria natureza do exercício do 

cargo de Presidente da República, como dele decorrem as reuniões de trabalho regulares 

que mantém com o Primeiro-Ministro e que incidem sobre os principais aspectos da 

actividade governativa e da situação internacional.  

O Presidente da República é confrontado diariamente com múltiplos pedidos a solicitarem 

a sua presença ou participação nas mais diversas iniciativas, desde a inauguração de uma 

escola ou de uma fábrica, à visita a uma feira, da presidência da abertura de um congresso 

de medicina ou de silvicultura, a um encontro com jovens estudantes, da visita oficial a 

uma Câmara Municipal, ao lançamento da primeira pedra de um centro cultural; 

solicitações para a sua presença em exposições, peças de teatro, filmes, concertos, 

lançamentos de obras literárias, homenagens diversas e uma lista infinita de pedidos de 

audiência. Para além de reagir a estes pedidos, o Presidente da República tem também, 

necessariamente, a sua própria agenda de iniciativas e de intervenções em domínios que 

considera de importância para o País, aquilo a que se poderá chamar "os seus temas"261. É, 

de alguma forma, da compatibilização, da gestão que faz destes dois eixos de actuação - o 

                                                                                                                                                    
Administrativo dos Açores, 1 sobre o terrorismo internacional e 3 sobre as regras de funcionamento do 
próprio Conselho. 
260 Dentro desse âmbito a Biblioteca da Presidência da República prepara dossiers temáticos sobre os países 
onde o Presidente se desloca, com uma abordagem político-económica, histórica e geográfica, contendo 
dados estatísticos. 
261 A título exemplificativo vide Agenda do Presidente Eanes, Arquivo DSDA. 
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que lhe é solicitado e o que ele próprio propõe - que o Presidente valoriza o que lhe surge 

como mais importante, reforça a sua ligação ao país, define, finalmente, pela escolha do 

como e do quando intervém, planeando a sua agenda política publicitada, actualmente 

disponível on line. 

São as preocupações de natureza social que determinam muitas das “audiências” que o 

Presidente concede, assim como orientam muitas das suas iniciativas próprias e das visitas 

que efectua. Sob nomes diversos - "presidências abertas", "jornadas temáticas", "iniciativas 

de base territorial", “roteiros” - o objectivo é o mesmo: valorizar o que de bom existe, 

chamar a atenção para as carências mais gritantes, auscultar directamente as populações, 

combater a exclusão, enaltecer bons exemplos, mobilizar vontades e meios, reforçar a 

ligação entre eleitores e eleitos e a solidariedade entre todos os portugueses, solidariedade 

esta que naturalmente abarca todos quantos, oriundos de outros países, em Portugal vivem 

e trabalham, exercer, em suma, uma “magistratura de influência” efectiva262. 

Para além do crescente número de compromissos externos a que já se aludiu, é a própria 

situação internacional, cada vez mais complexa, que exige uma atenção constante do 

Presidente da República, não apenas por via das suas competências constitucionais e das 

suas responsabilidades específicas como Comandante Supremo das Forças Armadas, mas 

também devido à influência que dele se espera em todas as matérias internacionais que têm 

um impacto directo na vida dos portugueses. 

O Presidente da República dedica também uma especial atenção e tempo ao trabalho com 

os seus colaboradores directos, que constituem as suas Casas Civil e Militar: na preparação 

de audiências, reuniões e visitas, na recolha de informações e opiniões sobre os temas 

nacionais e a situação internacional, na elaboração das suas iniciativas próprias, na feitura 

dos discursos e intervenções263, no acompanhamento do processo legislativo em que é 

chamado a intervir por via da promulgação ou não dos diplomas que lhe são remetidos 

quer pela Assembleia da República, quer pelo Governo. Constituindo produto destas áreas 

de intervenção a produção documental do seu mandato.  

                                                 
262 “O Presidente tem uma ampla margem de exteriorização das suas opiniões políticas, podendo tomar 
posição pública sobre os assuntos da política interna e externa, quer através de actos formais - mensagens à 
Assembleia da República (…) podendo inclusive convocar extraordinariamente a mesma Assembleia (…), 
pronunciar-se sobre todas as emergências graves para a vida da República (…) – quer através de acções 
informais (entrevistas, visitas, conferências). No uso deste poder – que alguns chamam de “magistratura de 
influência- O Presidente pode criticar, censurar, aconselhar (…). Cit. por LEITE, Ricardo ; CORREIA, José 
de Matos e SEARA, Fernando Roboredo – op.cit., p.310. 
263 Vide discursos dos Chefes de Estado publicados: SOARES, Mário – Intervenções. Lisboa : Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1987-1996. 10 vols ; SAMPAIO, Jorge – Portugueses. Lisboa : Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, 1997. 10 vols ; SILVA, Aníbal Cavaco – Roteiros. Lisboa : Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 2007.  
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Desta breve identificação das actividades do Presidente da República, das múltiplas 

solicitações com que é confrontado, do espaço que é necessário reservar para o trabalho 

com os seus colaboradores e a sua reflexão própria, percebe-se a importância da gestão dos 

seus tempos, da hierarquização das suas prioridades, da selecção das iniciativas que 

promove, dos eventos em que participa e da produção documental que surge associada a 

estas actividades, em suma, da elaboração da sua “agenda diária”, que espelha em larga 

medida, as suas principais preocupações e a forma como entende exercer o seu cargo e cuja 

memória surge na produção documental. 

As suas funções do Presidente têm, para além de uma dimensão política, uma inequívoca 

carga histórica e cultural. Daí a aura única que envolve o exercício do seu cargo, a 

solenidade específica que rodeia grande parte dos seus actos institucionais e a especial 

atenção que lhe é naturalmente reservada. 

 

 

3.5. A Instituição Presidencial Portuguesa: os Serviços da Presidência da 

República, sua Génese (1912-1986) e Regulamentação 

 

O Palácio de Belém, enquanto sede de poder - a partir do momento em que é oficialmente 

designado residência oficial da Presidência da República - salvo em raros momentos, 

nunca constituiu o centro de decisão e da vida política do país, representando, contudo, a 

sede efectiva do órgão de soberania supremo do Estado. 

Quanto às funções que definem o espaço presidencial representado em Belém, pode ser 

definido enquanto espaço físico onde se desenrola, por um lado, a estruturação e 

reformulação dos Serviços da Presidência, que fornecem o necessário apoio ao Presidente 

da República e, por outro lado, onde o representante do cargo efectiva a sua presença –, 

seja através da utilização do espaço para residência familiar ou simplesmente para local de 

trabalho e de realização de audiências. Simultaneamente, enquanto espaço de cerimónias e 

recepções oficiais e de acolhimento a visitantes oficiais estrangeiros. 

Teófilo Braga, em Outubro de 1910, – Presidente do Governo Provisório – referiu, antes da 

escolha de Belém para representação da Presidência: “Existirá um palácio como a Casa 

Branca da República da América do Norte e ali irá o Presidente que terá a sua residência 

particular (…) Penso que, assim como um juiz, um professor, um médico, têm o seu 

tribunal, a sua aula, o seu consultório para o exercício das suas profissões, assim o Chefe 
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do Estado deve viver no seu lar (…) e ir às recepções oficiais ao palácio para tais fins 

destinado e trabalhar nos negócios do país na secretária (…). Temos muito que fazer mas 

nada de pompas como na realeza; somos do povo e com ele devemos viver!”264. 

Simplicidade e redução de protocolo foram as tendências dominantes que orientaram a 

estruturação do primeiro mandato presidencial. Manuel de Arriaga iniciou o seu mandato 

sem nenhum dos órgãos posteriormente associados à Presidência, ou seja, o “Serviço de 

Secretariado”, o “Conselho de Estado” e o “Serviço de Protocolo”. Em 1912, Manuel de 

Arriaga mudou-se para Belém, espaço recém-designado “Residência Oficial da Presidência 

da República”, ocupando a parte moderna do edifício. Foi o primeiro Presidente da 

República a imprimir um cunho pessoal na estruturação de um espaço, desde sempre 

associado à Monarquia e que, por contraste, se queria agora marcado pela simplicidade e 

pela diminuição da pompa e circunstância tradicionais. A família auxiliou nos Serviços da 

Presidência, extremamente reduzidos, contribuindo para a definição do ar patriarcal de um 

dos primeiros vultos da esfera republicana265. No mesmo dia em que tomou posse, saiu o 

decreto da Assembleia Constituinte266 que estabeleceu o ordenado do Presidente da 

República e as quantias para despesas de representação, diploma que instituiu também a 

chamada “Secretaria da Presidência da República”, cujo funcionamento se desenrolaria 

numa das dependências do Palácio, estabelecendo ainda que o Presidente, em cerimónias 

de representação, se faria acompanhar de um oficial do Exército ou da Armada, nomeado 

pelos respectivos ministérios para a ocasião e exclusivamente para esse fim. Ficava 

estabelecido que as pessoas da família do Presidente não poderiam ter lugar de preferência 

nos actos públicos. 

A identificação do espaço palaciano com a função presidencial não foi imediata. Só a partir 

de 1912, com a mudança do Presidente com a família para o Palácio, sob regime de 

aluguer anual, se encetou uma tradição que perdurou por muitas décadas, a de 

“comemoração do 5 de Outubro”, em Belém. O espaço presidencial foi então ocupado 

permanentemente pelo detentor do cargo, correspondendo a residência familiar ao primeiro 

andar do anexo e ficando a dependência conhecida por “Arrábida” reservada ao Secretário 

da Presidência267. Manuel de Arriaga ofereceu numerosos banquetes por ocasião do 

                                                 
264 Ilustração Portuguesa, nº. 243, de 17 de Outubro de 1910. 
265 Público Magazine, 7-1-96, Autor C.P. 
266 De 24 de Agosto de 1911. 
267 O Palácio de Belém deve ser entendido como um dos elementos da rede de palácios nacionais que 
assegurava ao Estado a disposição de espaços privilegiados para a realização de cerimónias protocolares, 
como sejam o Palácio da Ajuda e o Palácio de Queluz. O Palácio de Belém era entendido, desde meados do 
séc. XIX como um palácio de hóspedes, sendo por isso alvo de diversas remodelações que o iam dotando de 
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aniversário da República ou em honra dos soberanos estrangeiros representados em 

Portugal, tendência seguida por Bernardino Machado que, pelas numerosas festas que deu, 

transformou o Palácio num centro de vida social. Posteriormente, António José de Almeida 

recebeu aí o rei da Bélgica e o príncipe do Mónaco, num processo que veio consolidar a 

dimensão “simbólica e representativa” do próprio Presidente da República. 

Os serviços da Presidência da República só conheceram o seu primeiro salto na época 

sidonista. Em 1918268, na sequência do ajustamento da nova natureza da função 

presidencial que, pela primeira vez, transformou Belém, com os serviços existentes, no 

centro político do país, foram emitidos vários diplomas legislativos que redefiniram a 

dimensão da Secretaria da Presidência, que passou a ser constituída por adjuntos 

recrutados nos diferentes ministérios. O Secretário-Geral deixou de possuir o carácter de 

funcionário público, passando ele a designar os oficiais destacados. 

Foi ainda intentado um primeiro esboço do que seria a futura Casa Militar inerente à 

Presidência: estabeleceu-se que junto do Presidente haveria permanentemente oficiais e 

ajudantes-de-campo, regulamentando-se o cerimonial presidencial, ao estipular-se o uso de 

determinados símbolos distintivos dos oficiais ao serviço do Presidente269. 

Foi ainda com Sidónio Pais, o primeiro Presidente eleito por sufrágio universal, que se 

consolidou a visibilidade pública, do espaço presidencial pelos vários discursos que 

proferiu na varanda do Palácio e, já depois da sua morte, pela exposição pública do seu 

cadáver numa das dependências do edifício, a Sala Azul. 

À medida que a República se ia consolidando, crescia a tendência para se encarar o 

Presidente da República como uma figura essencialmente representativa da Nação e da sua 

unidade, o que implicava alterações na concepção acerca da funcionalidade do Palácio, 

processo em consonância com a própria evolução da natureza do poder presidencial, 

estabelecida pelas quatro revisões constitucionais que marcam os anos de 1919 e 1921, 

depois do consulado sidonista. 

António José de Almeida não habitou o Palácio nos seus quatro anos de mandato, apenas aí 

se deslocou duas vezes por semana para os serviços inerentes ao cargo. Um espaço que 

raramente parece ser entendido como potencial estratégico estruturador da condição 

                                                                                                                                                    
comodidades modernas, dispondo ainda de um pequeno jardim zoológico aberto ao público. No início do 
século, D. Carlos fechara o Palácio ao público para uso da família real portuguesa, fazendo dele residência 
exclusiva de visitantes ilustres e Chefes de Estado Estrangeiros. Esta será uma das funções fundamentais do 
Palácio de Belém durante os primeiros tempos da República, uma vez que serve de palco a cerimónias de 
recepção a representantes de outros países e a cerimónias comemorativas. 
268 Decreto-lei 4233 de 10 de Maio de 1918. 
269 Decretos-Lei n. 4233, de 10 de Maio de 1918, e n. 1358, de 8 de Maio de 1918. 
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presidencial a não ser, talvez, por Bernardino Machado, numa vertente social e Sidónio 

Pais, nas circunstâncias excepcionais do seu consulado. 

Teixeira Gomes270, em virtude da sua própria personalidade, demonstrou preocupações 

pelo ritual das cerimónias presidenciais em Belém, cultivando a ordem e o bom serviço e 

contribuindo para o refinamento do cerimonial do Palácio dentro do escasso orçamento e 

pessoal presidencial. 

Após o golpe do 28 de Maio de 1926, Gomes da Costa mudou-se para Belém, antes do 

final de Junho, com toda a sua família. A sua passagem por Belém foi, no entanto, efémera 

e terminou com a sua deportação para os Açores, ainda nesse ano. O regime saído do 28 de 

Maio de 1926 trouxe alterações significativas, ainda que sem uma linha programada de 

actuação. No contexto conturbado que caracterizou a Ditadura Militar, pautado, de certo 

modo, por uma indefinição da natureza do poder presidencial, veio à luz, em 1927, um 

diploma legislativo271. Após a tomada de posse de Carmona,272 como Chefe de Estado, este 

acabou por estabelecer as directrizes da nova organização da Secretaria da Presidência da 

República, entendida como o organismo central pelo seu carácter instrumental. Os seus 

serviços eram agora privatizados, uma vez considerada que a forma anterior de 

recrutamento não produzia a dedicação e a boa execução indispensável a estes serviços. 

Por outro lado, era assegurada a formação de uma espécie de Corpo Policial devidamente 

armado pelo Arsenal do Exército que ficava responsável pela segurança envolvente do 

Palácio. Por ocasião da reorganização do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 1929273, 

focou-se, um outro aspecto, o protocolar. Por este diploma se estabeleceu que a direcção 

dos Serviços de Protocolo da Presidência da República pertenciam ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, situação que permaneceu inalterada até aos nossos dias. 

Foi em 1933, período de institucionalização do Estado Novo e da clarificação da natureza 

do poder dos diferentes órgãos de soberania do Estado, que veio a lume a primeira grande 

                                                 
270 Manuel Teixeira Gomes foi o terceiro Presidente da República a ocupar efectivamente Belém. Ainda que 
alargado comparativamente ao mandato de Manuel de Arriaga, a equipa que compõe o quadro dos serviços 
da Presidência da República continua a ser bastante reduzida, suficiente apenas para assegurar as funções 
mínimas de representação inerentes ao cargo. O orçamento presidencial continuava a ser modesto, tendo o 
detentor do cargo que pagar o aluguer da zona do Palácio de Belém destinada para sua ocupação pessoal, 
processo que conheceu alterações depois do golpe de 28 de Maio de 1926. A Casa Militar e Civil do 
presidente era então constituída por um adjunto de Protocolo da Presidência, o primeiro-tenente Portela, por 
um secretário-geral da Presidência, comandante Jaime Matias, por um ajudante-de-campo, o capitão 
Florentino Martins, por ajudante-de-ordens, primeiro-tenente Arantes Pedroso, por um Chefe de Protocolo da 
Presidência, Luís Barreto da Cruz, e por um secretário particular do Presidente, Viana de Carvalho. 
271 Decreto-lei n 13344, de 26 de Março de 1927. 
272 Carmona nunca se mudara para Belém no seu longo mandato, optara por residir na Cidadela de Cascais. 
Craveiro Lopes irá residir efectivamente no Palácio com a sua esposa depois de um processo de remodelação 
do edifício. 
273 Decreto-lei n. 16822, de 6 de Maio de 1929. 
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(re)organização dos serviços presidenciais, reunindo-se a esparsa legislação anterior, 

procedeu-se a uma coordenação das partes, integrando-se os novos elementos de modo a 

produzir um todo inteligível e articulado. Fruto de um projecto em maturação desde 1933, 

o decreto de 1934274 definiu os organismos adstritos à Presidência da República – O 

Conselho de Estado, a Casa Civil, a Casa Militar, bem como a Secretaria da Presidência e a 

Chancelaria das Ordens Portuguesas – definindo em seguida as suas funções: A Secretaria 

tornou-se, essencialmente, um organismo de expediente, assumindo a Casa Civil, chefiada 

pelo secretário-geral, que era escolhido pelo Governo, o papel de director. A Casa Militar, 

organismo indispensável ao novo carácter imprimido pela origem dos ocupantes do cargo, 

passou a ser formada por diversos oficiais da livre escolha do Presidente, assumindo uma 

função essencialmente representativa, uma vez que estava encarregue de assegurar quer a 

representação do Presidente em cerimónias e solenidades quer o acompanhamento deste 

em todos os seus actos oficiais. 

Ao mesmo tempo, foram regulamentados todos os fardamentos do pessoal menor em 

serviço no Palácio, procedendo-se a um alargamento substancial do número desses 

funcionários. Por outro lado, procedeu-se à reorganização do ritual das cerimónias oficiais, 

apontando-se mesmo a formação de um organismo especializado nessas funções.  

As instalações do Palácio conheceram novamente obras após um largo tempo de acalmia, 

desta vez com o objectivo de receber Afonso XIII de Espanha, que acabou por não vir a 

Portugal como estava previsto, e depois o duque de Kent, em 1940, por ocasião da 

“Exposição do Mundo Português”, que contribuiu para exaltar o carácter nacional mítico e 

simbólico do espaço de Belém. 

A investidura de Craveiro Lopes como Chefe de Estado, em 1951, após a longa vigência 

de Carmona, acarretou mudanças a vários níveis. Craveiro Lopes foi viver para o Palácio, 

após vinte e cinco anos de ausência de uma ocupação efectiva por parte do Presidente da 

República, provocando importantes obras de remodelação no sentido de adaptar o espaço 

às novas circunstâncias: a Arrábida, antes sede da Casa Civil, passou a ser o espaço 

residencial do Presidente da República, a partir de 1952. Em 1951, a Casa Militar foi 

oficialmente reorganizada, no sentido da dotação de uma muito maior dependência relativa 

ao Governo: se até aí possuía uma orgânica própria, os seus serviços foram então reunidos 

num quadro único que englobava o pessoal das secretarias da Presidência do Conselho, a 

                                                 
274 Decreto-lei n.24044, de 21 de Junho de 1934. 
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Assembleia Nacional e o Supremo Tribunal de Justiça, sendo as chefias deste quadro 

nomeadas por Salazar275. 

Assistiu-se a uma diminuição gradual da função do Palácio de Belém no âmbito tradicional 

das recepções e cerimónias oficiais em virtude de um movimento de transferência de 

funções: o acolhimento dos hóspedes passou a fazer-se, então, essencialmente em Queluz e 

o desenrolar das recepções oficiais, na Ajuda. Circunscreveu-se Belém, cada vez mais, a 

uma dimensão familiar. Tendência prosseguida por Américo Tomás que, apesar de não ter 

escolhido o Palácio para sua residência, utilizou este espaço para recepções privadas ou 

oficiais de natureza íntima e familiar. 

Esta situação sofreu alterações significativas com a ocorrência do 25 de Abril de 1974 e 

com a mudança do regime e concepção do estatuto presidencial nos diferentes momentos 

da evolução do clima político. 

Com Ramalho Eanes, após o momento mais conturbado de transição276, praticamente 

desapareceram as antigas funções tradicionais do Palácio de Belém, efectuando-se uma 

total apropriação do espaço na vertente de residência familiar e de local de trabalho do 

casal presidencial, efectivando-se a transferência das cerimónias de gala, já iniciadas no 

regime anterior, para Queluz e para a Ajuda. Por outro lado, promoveu-se a vertente 

simbólica do espaço presidencial ao inaugurar-se, ainda por iniciativa de Ramalho 

Eanes277, o Museu da Presidência onde foram expostos os presentes oferecidos por Chefes 

de Estado estrangeiros ao Presidente da República. Símbolos materiais e visíveis que 

constituíam veículo de uma estratégia de divulgação pública de determinada concepção da 

função presidencial, iniciando-se, assim, um processo de relativa abertura e proximidade 

do espaço presidencial a um público mais alargado. Alvo de obras de ampliação e de 

modernização, em conjunto com o desenvolvimento inédito dos serviços presidenciais, no 

sentido técnico, representativo e simbólico que se pretendeu mais próximo do público, de 

forma a reforçar a afirmação de uma nova concepção de poder presidencial esboçada no 

novo quadro institucional. 

A evolução na estruturação dos serviços presidenciais foi também substancial. Em Maio de 

1974278, considerando-se a organização anterior insolvente, criou-se na Presidência, para 

                                                 
275 Decreto-lei n. 38364, de 6 de Agosto de 1951. 
276 Após um longo período de esvaziamento do significado político e simbólico da sede oficial do poder 
presidencial. 
277 Ramalho Eanes é o primeiro Presidente da República pós-25 de Abril a ocupar de forma permanente e 
efectiva o espaço e a transformá-lo num elemento estratégico no processo de afirmação da sua concepção de 
poder presidencial. 
278 Decreto-lei 219/74, de 27 de Maio de 1974. 
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além dos Serviços Administrativos, cuja estrutura é mantida, o Gabinete Civil e o Gabinete 

Militar, chefiados por funcionários da livre escolha do Presidente; em Dezembro desse 

ano, e uma vez que desde Setembro o Presidente acumulava a função de Chefe do Estado-

Maior das Forças Armadas, criou-se ainda o Gabinete do Presidente da República, um 

órgão técnico de apoio pessoal que contava, por sua vez, com um gabinete técnico 

auxiliar279. A composição de todos esses organismos era da livre escolha do Presidente da 

República. Mas, o diploma de conjunto que reorganizou de uma forma estruturada os 

Serviços da Presidência da República, dando resposta às novas necessidades funcionais e 

técnicas do órgão de soberania, surgiu em 1976280, organizando as suas funções em três 

organismos principais: O Gabinete do Presidente da República, a Casa Civil e a Casa 

Militar, que dispunham ainda de um Centro de Apoio281, integrando o Sector de 

Documentação e Expediente. 

Tudo implicava um aumento de pessoal – em 1982, contavam-se no Palácio 167 pessoas – 

o que provocou problemas de falta de espaço, procedendo-se a obras de ampliação e de 

racionalização dos espaços. 

Ao longo de todo esse período e até aos nossos dias, foram sendo criados – e dissolvidos – 

determinados organismos técnicos complementares há medida que se iam diversificando a 

acção e a esfera de intervenção do Presidente da República, como o Instituto de Pesquisa 

Social Damião de Góis282 e o Centro de Documentação e Informação283, e a reformulação 

pontual de alguns sectores, como a Secretaria-Geral da Presidência que, em 1979, ainda 

continuava regulada pelo diploma de 1934284. 

                                                 
279 Decreto-lei n. 755/74 de 28 de Dezembro de 1974. 
280 Decreto-lei n. 675/76, de 31 de Agosto de 1976. 
281 O Centro de Apoio (1976-1978?), Integrado na Casa Civil (de acordo com o Decreto-Lei 675/76) e 
dirigido por um dos seus Assessores a quem competia a respectiva coordenação geral e executiva, o Centro 
de Apoio compreendia, na prática, o sector de documentação – recolha, tratamento e sistematização da 
documentação e da informação de interesse para o Gabinete do Presidente e para as Casas Civil e Militar – e 
o sector de expediente – registo e arquivo da correspondência do PR entrada e saída. Durante os primeiros 
anos do mandato do Presidente Ramalho Eanes (1976-1979), o Centro de Apoio funcionou como uma 
estrutura de apoio para o conjunto dos serviços de secretariado, assessoria e consultoria directamente 
relacionados com o Presidente da República; assim, o seu carimbo surge em quase toda a documentação 
(correspondência), tornando-se difícil, por vezes, identificar a origem (órgão produtor/detentor) da 
documentação em causa, em particular, na diferenciação entre Gabinete e Casa Civil. Grande parte desses 
processos estão incompletos por falta de documentos (originais) anexos. Regista-se um hiato neste conjunto 
com documentação em falta entre 5 de Fevereiro de  1977 e 26 de Julho de 1978.      
282 Decreto-lei 526/79, de 30 de Dezembro de 1979 extinto pelo Decreto-lei n. 438/86. 
283 Decreto-lei n.513 C/79 de 24 de Dezembro de 1979. “Mas a obra de maior relevo, pleo significado de que 
se revestiu, foi a criação de um Centro de Documentação e Informação (1978-1982) (…) necessidade de 
libertar espaço construindo arcos de apoio a uma zona mais ampla, que mais tarde serviu de Biblioteca”. Cfr. 
DGEMN, processo de obra 1452. 
284 O último grande diploma de conjunto veio a lume no fim do segundo mandato de Mário Soares – Decreto-
lei n.7/96, de 29 de Fevereiro de 1996, ratificada pelo Decreto-lei n.28-A/96, de 4 de Abril de 1996-sendo 
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Entendido como espaço simbólico e de apoio técnico, a concepção de Belém como sede de 

poder presidencial, parecia vocacionada para uma permanente reformulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
posteriormente ratificado pelo Presidente da República Jorge Sampaio, diploma que, além de estabelecer 
exaustivamente os diversos serviços da Presidência e respectivas competências, estabelece, pela primeira vez, 
a autonomia administrativa, financeira e patrimonial deste órgão de soberania. 
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4. DOCUMENTAÇÃO DOS MANDATOS DO PRESIDENTE 

RAMALHO EANES (1976-1986): MEMÓRIA DOS GRANDES 

DEBATES NO PLANO INSTITUCIONAL 

 

 

“ (…) General António Ramalho Eanes, o primeiro 

Presidente da República eleito por sufrágio universal e 

directo que, depois de dois mandatos presidenciais (1976-

1986), é uma figura incontornável do processo de 

consolidação da democracia portuguesa.” 

 

PINTO, António Costa e REZOLA, Maria 

Inácia – “Os Presidentes da República 

Portuguesa”. In Museu da Presidência da 

República. Lisboa : CTT, 2004, p. 58. 

 

 

Iniciado com o golpe de Estado de 25 de Abril de 1974, o atribulado processo de transição 

pós-autoritário deu origem à reconfiguração do Estado e da identidade nacional, a 

profundas transformações socioeconómicas e à formação de partidos políticos. Os frutos da 

transição foram contraditórios, cabendo a António Ramalho Eanes, Presidente da 

República entre 1976 e 1986, e Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas 

(CEMGFA), até 1981, e aos dirigentes dos partidos políticos democráticos, superar os 

impasses políticos e socioeconómicos gerados pelo Processo Revolucionário em Curso 

(PREC). “(…) não deixa de ser menos verídico que Ramalho Eanes desempenhou um 

papel decisivo, e globalmente positivo, na consolidação da democracia portuguesa”285. 

“A “viragem europeia” e o “regresso” do país à NATO sobrepunham-se às anteriores 

preocupações estratégicas nacionais, como também demonstravam a necessidade de 

reorganizar e de reequipar as Forças Armadas. Redimensionar as FAP286 para assegurar a 

defesa territorial e cumprir os compromissos inerentes à participação de Portugal na 

NATO, principalmente através da Brigada Mista Independente (BMI), afiguravam-se 

como principais desafios das novas autoridades militares”287. 

                                                 
285  Cfr. RATO, Vasco – “Ramalho Eanes”. In PINTO, António Costa (coord.)- Os Presidentes da República 

Portuguesa. Lisboa : Temas e Debates, 2001, p. 240. 
286 Forças Armadas Portuguesas. 
287 Idem, p. 243. 
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“Em finais de 1976, os recursos políticos e militares detidos por Eanes já eram suficientes 

para lhe permitir secundarizar o CR [Conselho de Revolução], tanto em questões militares 

como políticas, consolidando assim o predomínio da instituição presidencial”288. 

A fragilidade do entendimento civil-militar saído do 25 de Novembro expressava-se na 

criação de um sistema semipresidencialista permeado por numerosas ambiguidades. Ao 

estabelecerem pólos de poder interdependentes, mas esvaziados de autoridade e capacidade 

decisória inequívocas, os arquitectos do novo regime erguiam uma teia de dependências 

mútuas que efectivamente paralisava a acção política na sua globalidade. Teoricamente, a 

estabilidade do sistema político assentava na preservação deste precário equilíbrio 

interinstitucional fixado pela Constituição. Mas o conflito político quotidiano, verificado 

entre 1976 e 1979, tornou impossível gerar e conservar coligações parlamentares 

duradouras. “A configuração institucional semipresidencialista acarretava, pois, uma lógica 

intervencionista. E sendo os governos, em termos constitucionais, “politicamente 

responsáveis” perante o PR e a Assembleia da República, a evolução do sistema político-

partidário seria moldada pelo modo como o Chefe de Estado viesse a exercer os seus 

poderes constitucionais. Por isso mesmo, a Presidência rapidamente emergiu como a 

instituição-charneira do novo regime, balizando os contornos da actuação dos restantes 

agentes e órgãos políticos. Não surpreende, portanto, que a “questão presidencial”, e a 

actuação concreta de Eanes em Belém, viessem a dominar a política portuguesa até ao 

encerramento do processo de revisão constitucional, em 1982. (…) inscrita no próprio 

código genético do regime criado pela Constituição de 1976, esta conceptualização da 

Presidência permite o subsequente surgimento do “eanismo” como fenómeno populista de 

mobilização política contra o status quo partidário”289. 

 

 

4.1. António Ramalho Eanes : Nota Biográfica 

 

António dos Santos Ramalho Eanes nasceu a 25 de Janeiro de 1935, em Alcains, sendo 

filho de Manuel dos Santos Eanes, empreiteiro e proprietário, e Maria do Rosário 

Ramalho. A família, ainda que modesta, vivia de forma desafogada. “O menino que em 

                                                 
288 Idem, p. 244. 
289 Idem, Ibidem, p. 245. 
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criança e adolescente queria ser médico ou sacerdote - sem nunca sonhar liderar os 

destinos de Portugal - nasceu na casa dos seus pais em Alcains (…)290. 

Em 1945, iniciou os estudos secundários no Liceu de Castelo Branco, ingressando na 

Escola do Exército em Outubro de 1953. 

Apesar de não ter frequentado o Colégio Militar, Ramalho Eanes fez um percurso típico 

dos jovens que, na sua geração, escolhiam a carreira das armas: concluídos os estudos 

secundários, ingressou na Academia Militar (então Escola do Exército) e, pouco depois, 

iniciou uma série de comissões de serviço que o levaram a Goa, Macau, Moçambique, 

Guiné e Angola. 

A sua formação foi completada por sucessivos cursos e estágios de especialização que 

frequentou: especialização em Métodos de Instrução (1961); especialização em Instrutores 

de Educação Física e Curso de Instrução de Operações Especiais (1962); Estágio de Guerra 

Subversiva (1962), Estágio de Instrutor de Acção Psicológica no Instituto de Altos Estudos 

Militares (1962), Estágio de actualização para Oficial Superior (1973). 

Em Outubro de 1970, casou com Maria Manuela Duarte Neto Portugal, de quem teve dois 

filhos. 

Frequentou, ainda, o Curso de Psicologia no Instituto Superior de Psicologia Aplicada e a 

Faculdade de Direito de Lisboa. Em Novembro de 2006, doutorou-se em Ciência Política 

pela Universidade de Navarra. 

 

Carreira Militar 

Ingressando na Escola do Exército, em 1953, foi sucessivamente promovido a Alferes de 

Infantaria (1957), Tenente (1959), Capitão (1961) e em 1970 foi graduado em Major. 

Depois, seguiram-se as promoções a Major (1973), Tenente-Coronel (1974) e Coronel 

(1976), a graduação em General de quatro estrelas (1975) e a promoção a General (1978). 

Na sua folha de serviços sobressaíram ainda as comissões de serviço que prestou na Índia 

(1958-1960), Macau (1962), Moçambique (1964 e 1966-1968), Guiné (1969-1971)291 e 

Angola (1974).  

A experiência da Guiné foi particularmente relevante. Sob o comando de António de 

Spínola (1910-1996), trabalhando de perto com Otelo Saraiva de Carvalho, chefiou o 

                                                 
290 SOARES, Manuela Goucha – António Ramalho Eanes. (Presidentes de Portugal). Lisboa : Museu da 
Presidência da República, 2006, p.5. 
291 “(…) na Guiné, onde se ocupou de um projecto sócio-económico na área Teixeira Pinto, a mais duramente 
batida pela guerra.” Cit. por GUIMARÃES, Alberto Laplaine .et. al… – Os Presidentes e os governos da 

República no séc. XX. Lisboa : Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2000, p. 75. 
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Serviço de Radiodifusão e Imprensa, na Repartição de Assuntos Civis e Acção Psicológica 

do comando-chefe. “(…) tanto na Guiné (ainda antes do 25 de Abril de 1974), como em 

Lisboa (após a Revolução), Eanes foi chamado a desempenhar tarefas que se cruzaram 

com a área da comunicação social. O conhecimento desta esfera de intervenção foi – ainda 

que o ex-PR não o verbalize – uma útil aquisição para os anos futuros”292. A imagem de 

Spínola acabou por marcá-lo decisivamente, havendo mesmo quem o considerasse um 

homem da entourage do general, ou seja, um "spinolista". 

“A sua acção de contestação ao regime do Estado Novo faz-se sentir, particularmente ao 

liderar o movimento de protesto contra o Congresso dos Combatentes. Além disso, a sua 

presença já se tinha salientado em movimentos de reivindicação de carácter profissional, 

bem como em reuniões preparativas que deram origem ao Movimento dos Capitães”293. 

O 25 de Abril de 1974, em cujas reuniões preparatórias participara (até finais de 1973), 

apanhou-o em Angola, onde prestava uma comissão de serviço desde Janeiro de 1974. 

Derrubado o Estado Novo, Ramalho Eanes foi imediatamente chamado a Portugal. 

Regressado a Lisboa, em Julho de 1974, foi colocado na comissão ad hoc para os Meios de 

Comunicação Social e, depois, como Director de Programas da RTP. 

Em 28 de Setembro de 1974, foi nomeado para presidir ao Conselho de Administração da 

RTP, cargo que ocupou até Março de 1975. No desempenho dessas funções, foi alvo de 

acusações políticas, nomeadamente a de alegada implicação no 11 de Março, que o 

levaram a apresentar a sua demissão da RTP e a exigir um inquérito à sua actuação. 

Descontente com os rumos da Revolução, acabou por se envolver com o grupo que 

gravitava em torno de Melo Antunes. “Durante o verão quente de 1975, foi um dos 

resistentes à radicalização da Revolução e é em grande medida à sua acção que se fica a a 

dever o movimento do 25 de Novembro”294. 

No 25 de Novembro de 1975, surgiu como coordenador do sector operacional do Grupo 

dos Nove, emergindo para um primeiro plano da vida nacional. “Aliado à facção 

“meloantunista”, o grupo militar reunido em volta de Eanes entende o 25 de Novembro 

como a resposta necessária à paralisia do Estado e à degradação institucional das Forças 

Armadas”295. 

                                                 
292 SOARES, Manuela Goucha – op.cit, p.6 
293 Cfr. GUIMARÃES, Alberto Laplaine et. al…– op.cit,, p. 75. 
294 Idem, p. 75. 
295 Cfr. RATO, Vasco – “Ramalho Eanes”. In PINTO, António Costa (coord.) – Os Presidentes da República 

Portuguesa. Lisboa : Temas e Debates, 2001, p. 242 
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Em Dezembro desse ano, foi escolhido para Chefe de Estado-Maior do Exército 

(CEME)296, consequência natural  do seu envolvimento e da sua acção na neutralização dos 

sectores mais radicais no 25 de Novembro. Para o desempenho do cargo de CEME foi 

graduado General de quatro estrelas (Dezembro de 1975). 

 

Carreira Política 

No Verão de 1975, Ramalho Eanes envolveu-se na conspiração desenvolvida pelo 

chamado Grupo dos Nove, encabeçado por Ernesto Melo Antunes. Inicialmente subscrito 

por nove conselheiros da Revolução, o "Documento dos Nove" recolheu um amplo leque 

de apoios. Entre eles, desde a primeira hora, estava o de Ramalho Eanes. 

Quando começaram os preparativos para a organização de uma resposta a um eventual 

ataque das forças de extrema-esquerda, Ramalho Eanes foi encarregue, pelos Nove, de 

organizar um plano militar. Foi esse plano, longamente estudado e discutido, que foi posto 

em prática, a 25 de Novembro de 1975.  

Escolhido pelo Conselho da Revolução para candidato às primeiras eleições presidenciais, 

anunciou a sua candidatura à Presidência a 14 de Maio de 1976. “Candidato às eleições 

presidenciais com o apoio do grupo político-militar vencedor em 25 de Novembro e dos 

grandes partidos, com excepção do PCP, é eleito Presidente da República em 27 de Junho 

de 1976 (…)”297. Ramalho Eanes exerceu o seu primeiro mandato, acumulando as funções 

de Presidente do Conselho da Revolução e de Chefes de Estado-Maior General das Forças 

Armadas.  

“O seu primeiro mandato foi marcado pela questão militar, onde, tal como Costa Gomes, 

aos poderes de comandante-chefe das Forças Armadas, enquanto Presidente da República, 

se juntavam os de CEMGFA (Chefe do Estado Maior-General das Forças Armadas), e 

ainda os de por inerência presidir ao Conselho da Revolução.(…) a sua actuação foi no 

sentido de restabelecer a hierarquia e a disciplina e de impor o retorno aos quartéis. Neste 

aspecto essencial da normalização, o seu sucesso foi total e decisivo. (…) a sua actuação a 

nível da política interna foi bem mais difícil e controversa. A sua ideia da Presidência 

como um poder arbitral, mas que podia e devia criticar publicamente o Governo e os 

                                                 
296 Com efectividade de funções a partir de 5 de Dezembro. 
297 GUIMARÃES, Alberto Laplaine et. al…- Os Presidentes e os governos da República no séc. XX. Lisboa : 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2000, p. 76. 
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diversos partidos, esperando assim corrigir a actuação destes, foi vista pelos líderes 

partidários como um desafio à sua autoridade, numa estratégia gaullista”298. 

“Serão, portanto, as deficiências do próprio desenho constitucional, e a instabilidade 

crónica daí resultante, que obrigarão o Presidente a intervir a fim de tentar “reequilibrar” o 

sistema político”299.  

Foi reeleito a 7 de Dezembro de 1980, à primeira volta, com 56,44% dos votos (3.262.520 

votos). Tendo tomado posse, pela segunda vez, como Presidente da República, a 14 de 

Janeiro de 1981. 

A situação política em Portugal estava a degradar-se e aumentava a cada dia que passava a 

falta de confiança no sector económico. Um dos anos mais complicados foi o de 1982, 

quando se fez a revisão constitucional e se extinguiu o Conselho de Revolução – duas 

medidas que deixaram uma marca indelével no segundo mandato de Eanes. “A Lei da 

Revisão Constitucional limitou a capacidade de intervenção do Presidente da República em 

praticamente todos os sectores. Por um lado, retirou-lhe o poder de exonerar o primeiro-

ministro, a menos que tal fosse necessário para assegurar o regular funcionamento das 

instituições democráticas; por outro, atribui-lhe a competência de dissolver a Assembleia 

da República. Além disso, reduziu a sua influência nas Forças Armadas a um papel 

meramente decorativo. Outra das consequências da Revisão foi a dissolução do Conselho 

de Revolução”300. 

No período de permanência na Presidência da República Ramalho Eanes “condecorou 

nomes importantes da cultura, nomeadamente da literatura, e instituiu a Ordem da 

Liberdade para distinguir figuras de mérito da democracia portuguesa (…). Promulgou a 

Lei sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez, embora considerasse que a discussão da 

lei não tinha sido exaustiva nem suficientemente alargada. Ao nível da política externa, as 

prioridades foram libertar Timor da opressão indonésia e impulsionar a adesão de Portugal 

à Comunidade Económica Europeia (CEE). Além disso, teve uma especial preocupação 

com os emigrantes portugueses espalhados pelo mundo, tendo ajudado à transformação do 

“Dia de Camões em Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas”301. O seu segundo 

mandato terminou no dia 9 de Março de 1986. 

Já depois de ter terminado os dois mandatos presidenciais, preparou o doutoramento em 

Filosofia de Acção Directiva – Governo de Organizações (com uma tese de oito volumes 

                                                 
298 REIS, Bruno – A República e os seus presidentes. Lisboa : CML, 1997, p. 425. 
299 Idem, p. 425. 
300 LOPES, Luís (Ver.) – Duas faces : António Ramalho Eanes. Lisboa : QN, 2009, p.26. 
301 Idem, p.5 
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sobre o Estado e a Sociedade Civil, período do Estado Novo até à Revisão Constitucional 

de 1982) (…)”302. 

 

Depois da Presidência 

Um dos factos mais marcantes da actividade de Ramalho Eanes, depois do abandono da 

cadeira presidencial, foi a ligação ao PRD - Partido Renovador Democrático. 

Eleito Presidente do PRD na II Convenção do partido, ocupou estas funções de 21 de 

Agosto de 1986 a 5 de Agosto de 1987. 

O PRD surgiu em 1985 sob o patrocínio implícito de Ramalho Eanes, ainda Presidente da 

República, sendo, então, liderado por Hermínio Martinho. Durante a presidência do PRD 

por Eanes, o partido foi responsável pela apresentação de uma moção de censura ao 

Governo de Cavaco Silva, em princípios de 1987, cuja aprovação, com voto favorável do 

PS, precipitou a queda do Governo. Os resultados das eleições legislativas antecipadas, em 

Julho de 1987, revelaram-se, porém, desfavoráveis ao PRD: Eanes saiu da liderança do 

partido, sucedendo-lhe Hermínio Martinho. 

Desde 1986, foi nomeado membro vitalício do Conselho de Estado. 

Em 2000, rejeitou a promoção a marechal. 

No dia 15 de Novembro de 2006, o General Ramalho Eanes, defendeu a tese de 

Doutoramento intitulada Sociedade civil e poder político em Portugal, na Universidade de 

Navarra303. 

António Ramalho Eanes, particularmente através da sua actuação como CEMGFA, entre 

1976 e 1982, criou as condições que, em 1982, permitiram aos partidos democráticos pôr 

fim à democracia tutelada pelas Forças Armadas. A sua oposição à revisão constitucional e 

à Lei de Defesa Nacional seria profundamente irónica, mas era ditada pela defesa de um 

sistema político que, permitindo a paralisia decisória, aumentava a margem de manobra do 

PR. “Nesse sentido, especialmente durante o seu segundo mandato, Eanes emergiu como 

protector de um sistema político arcaico e de uma Constituição que deixara de 

corresponder às necessidades do país”304. 

 

 
                                                 
302 SOARES, Manuela Goucha – António Ramalho Eanes. (Presidentes de Portugal). Lisboa : Museu da 
Presidência da República,2006, p. 7. 
303Vide EANES, António Ramalho – Sociedade civil e poder político em Portugal. [Pamplona] : Universidad 
de Navarra, Facultad  de Filosofía y Letras, 2006. 
304 Cfr. RATO, Vasco – “Ramalho Eanes”. In António Costa PINTO (coord.) – Os Presidentes da República 

Portuguesa. Lisboa : Temas e Debates, 2001, p. 250. 
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4.2. Documentação proveniente dos mandatos presidenciais de Ramalho 

Eanes: arquivo, biblioteca e museu 

 

A documentação produzida durante os mandatos do Presidente Ramalho Eanes, que se 

encontra sob custódia da Presidência da República305 abrange o Arquivo do General 

António Ramalho Eanes, enquanto Presidente da República (1976-1986), e a 

documentação do Fundo de Pesquisa Damião de Góis 306, bem como monografias 

pertencentes ao Serviço de Apoio do Conselho de Revolução, incorporadas no Fundo da 

Biblioteca e Arquivo da Presidência da República, em 1982, aquando da sua extinção307. 

Reflecte a sua trajectória política e inclui documentação de Arquivo e Biblioteca, para 

além de outros documentos, reúne monografias e periódicos representativos de áreas de 

pesquisa de que se ocuparam as assessorias ou de temas pelos quais o Presidente 

manifestou interesse, ao longo do tempo e relacionado com o contexto político-económico 

e social da época. Para além dos “Discursos” proferidos ao longo dos mandatos e da 

legislação promulgada pelo Presidente, consultável, actualmente, na Biblioteca, através do 

Diário da República electrónico. 

O Fundo Geral do Arquivo Histórico da Presidência da República308 inclui toda a 

documentação produzida pelo Presidente Ramalho Eanes e pelos serviços de apoio ao 

                                                 
305 “Cumprida a missão de consolidar a democracia, fazer cumprir a Constituição, e acompanhar a revisão 
constitucional (no II mandato), Eanes ao regressar à vida civil, não fomentou a divulgação desses 
documentos. A maior parte deles ainda continuam nas embalagens em que vieram da Presidência da 
República.” In SOARES, Manuela Goucha  – op.cit.,p. 46. 
306 O Instituto Damião de Góis foi criado por sua iniciativa e junto da Presidência da República, através do 
Decreto-Lei nº526/79, de 31 de Dezembro, com atribuição de “face à complexidade das variáveis que 
intervêm na formulação da análise e das decisões políticas” apoiar tecnicamente o Presidente da República (à 
data, Ramalho Eanes), fornecendo-lhe os meios técnicos adequados à sua acção. Ao longo do seu tempo de 
existência, o IPSDG passou por várias instalações, não tendo, porém, conseguido um espaço definitivo para 
funcionamento dos serviços. No âmbito das suas competências como organismo de estudo e investigação, 
funcionando na directa dependência do Presidente, o Instituto estava organizado em várias áreas de 
investigação: Estudos para o desenvolvimento, Estudos sociais, Estudos de Política Internacional, 
responsáveis pela elaboração de programas de actividade e projectos de investigação próprios. Apesar de 
todas as dificuldades e condicionantes – fruto, nomeadamente, da escassez de recursos financeiros e da 
inexistência de um quadro pessoal próprio – o Instituto produziu e/ publicou um conjunto considerável de 
estudos e promoveu a realização de várias conferências, seminários, reuniões de trabalho que se encontram 
disponíveis para consulta na Biblioteca da Presidência. O Decreto nº 438/86, 31 de Dezembro extingue o 
Instituto, sendo as respectivas atribuições transferidas para a Presidência da República. Todas as 
responsabilidades relativas aos encargos assumidos pelo IPSDG até à data da sua extinção, como o seu 
património (incluindo o Arquivo) passam para a tutela da Secretaria-Geral da Presidência da República. O 
Fundo permanente do extinto IPSDG engloba documentação de 1981 a 1986: “orçamentos”, “contas de 
gerência”, “processos de pessoal”, “processos de correspondência expedida e recebida” e todas as séries 
relativas às chamadas funções-fim específicas da instituição. A colecção de estudos do IPSDG (seriados) foi 
incorporada no Fundo da Biblioteca PR.  
307 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0101/0638 – legislação recebida pelos Serviços de Apoio 
ao Conselho de Revolução – Assessoria de Assuntos jurídicos (1981-1982). 
308 Data da produção inicial 1911. 
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órgão Presidente da República. Esse fundo engloba o Arquivo PR Ramalho Eanes, 

multifacetado, espelhando acções por ele praticadas ao longo dos mandatos presidenciais 

(1976-1986), apresentando documentos em papel, iconográficos, recortes de imprensa309 e 

audiovisuais. Possui também uma colecção formada por artefactos, todos eles presentes de 

Estado deixados à Presidência da República pelo General Ramalho Eanes e que se 

encontram depositados no Museu da Presidência da República. Património de grande 

importância para a preservação da memória histórica do país e para o desenvolvimento da 

pesquisa e divulgação do conhecimento na área das ciências humanas, a documentação do 

Presidente Ramalho Eanes constitui, ainda, um registo abrangente de história política e 

intelectual portuguesa de 1976-1986, como poderemos constatar no capítulo referente à 

cronologia das actividades presidenciais, onde é efectuada uma análise sistemática da 

documentação produzida ao longo dos mandatos presidenciais. 

O Arquivo da Presidência da República, durante os dois mandatos presidenciais (1976-

1986), compreende, em grande parte, o que transitou do Gabinete do Presidente da 

República310, por onde entraram documentos de mais variadas espécies vindos de 

assessores directos, ministros, outros membros do executivo, parlamentares, empresários e 

cidadãos: relatórios, roteiros de eventos, notas preparatórias de viagens e reuniões, 

pareceres técnicos, condecorações, presentes, agendas de compromissos, prospectos, etc. A 

documentação textual constitui a maioria e está acondicionada em unidades de 

arquivamento. Entre a tipologia documental, além da correspondência311 de teor diverso 

remetida por autoridades, instituições e amigos, há um conjunto enorme de cartas, cartões, 

bilhetes, telegramas e outras tipologias de mensagens com pedidos, sugestões críticas e 

elogios, enviados por cidadãos de todas as regiões do país. Há ainda, um número 

                                                 
309 Os recortes de imprensa estão actualmente a ser digitalizados. 
310 Em Dezembro de 1974, criava-se o Gabinete do Presidente da República, um órgão técnico de apoio 
pessoal que contava, por sua vez, com um gabinete técnico auxiliar, vide Decreto-lei 755/74, de 28 de 
Dezembro de 1974. Mas, o diploma de conjunto que reorganiza de uma forma estruturada os serviços da 
Presidência da República, dando resposta às novas necessidades funcionais e técnicas do órgão de soberania, 
surge em 1976 – Decreto-Lei n. 675/76, de 31 de Agosto de 1976 - organizando as suas funções em três 
organismos principais: o Gabinete do Presidente da República, a Casa Civil e a Casa Militar que dispunham 
ainda de um Centro de Apoio integrando o Sector de Documentação e de Expediente. Ao longo desse período 
foram sendo criados – e dissolvidos - determinados organismos técnicos complementares há medida que se ia 
diversificando a acção e esfera de intervenção do Presidente da República, como seja o Instituto de Pesquisa 
Social Damião de Góis – Decreto-Lei 526/79, de 30 de Dezembro de 1979, extinto pelo Decreto-Lei 438/86 e 
o Centro de Documentação e Informação – Decreto-Lei . 513 C/79 de 24 de Dezembro de 1979 – e a 
reformulação pontual de alguns sectores como a Secretaria-Geral da Presidência. 
311 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/CC/CC0102/0990, conjunto de normas e instruções de serviço 
(cópias) visando uniformização de procedimentos ao nível da tramitação, tratamento e classificação do 
correio e de Arquivo das Assessorias. 
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considerável de bilhetes e comunicados informais, geralmente enviados por membros do 

governo. 

Entre a tipologia documental do Fundo Geral da Presidência da República, no género 

textual, há que assinalar documentos legislativos - decretos, leis, decretos-lei -312, agendas 

presidenciais, inclusive as especialmente preparadas para viagens com indicações precisas 

sobre as actividades e compromissos diários do Presidente da República313; documentos de 

carácter confidencial sobre a política interna e externa portuguesas. 

No âmbito da documentação iconográfica, sonora e audiovisual, há inúmeras reportagens 

que testemunham os compromissos presidenciais, como audiências, reuniões, viagens e 

solenidades políticas, além de se fazer o registo sistemático de discursos, declarações e 

entrevistas – estas intervenções fazem também parte do Fundo da Biblioteca PR e são 

consultáveis através de base de dados biblioteconómica (Intervenções PR), quando 

deveriam fazer parte apenas do Fundo do Arquivo PR. Ao lado de extenso noticiário, tais 

documentos ilustram o dia-a-dia do Presidente da República como chefe da nação, em 

estreita sintonia com as indicações das agendas. 

Em número menor, o segmento do período presidencial inclui documentos sonoros e 

audiovisuais314 correspondentes a projectos e programas de diversas instituições315, 

oferecidos ao Presidente da República como homenagem. As fitas magnéticas sonoras e 

audiovisuais são fruto de gravação, em grande parte dedicados a programas radiofónicos. 

Constituem parte integrante do Arquivo – artefactos que se encontram no Museu da 

Presidência da República –, de origem variada: presentes oferecidos ao Presidente por 

autoridades nacionais e estrangeiras, como resultado de cerimónias protocolares; presentes 

de cidadãos de diversas regiões do país, a título de homenagem e condecorações316 que lhe 

                                                 
312 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0204/0639, Código de investimento estrangeiro – 
Assessoria de Assuntos Jurídicos: decreto-lei, diploma e estatuto do novo código. Cfr. Processo Arquivo PR: 
PT PR/ AHPR/CC/CC0213, promulgação de diplomas – processos relativos à análise e promulgação pelo 
Presidente dos diplomas legais emanados do Governo ou Assembleia. Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ 
AHPR/CC/CC0102/1768, cópias/minutas de notas informativas e pareceres sobre análise de projectos-lei e 
promulgação de diplomas. 
313 Vide Agendas do Presidente Ramalho Eanes. Cfr. Processo Arquivo PR : PT PR/ AHPR/ GB/ 
GB0101/0543 e 48, organização e expediente, inclui colecções de agendas diárias ou semanais do Presidente 
da República Eanes (1976-1986), com a calendarização de encontros, reuniões com diversas 
individualidades, visitas, deslocações e outras. 
314 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/CC/CC017/0545, originais de notas às redacções de jornais e 
agencias noticiosas – notas e comunicados de imprensa sobre as Agendas do Presidente - e gravações de 
vídeo de intervenções do Presidente Ramalho Eanes, discursos, mensagens, sessões solenes, etc. 
315 Essa documentação sofreu, recentemente, processo de avaliação, selecção e encaminhamento para 
instituições interessadas, de acordo com a política institucional. 
316 Os Processos de atribuição de condecorações estão incorporados no Arquivo da Presidência, subfundo do 
Conselho das Ordens Honoríficas e são publicados oficialmente no Diário da República electrónico, 
pesquisável na biblioteca PR. 
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foram concedidas dentro e fora do país. Essas condecorações estão contempladas na 

publicação seriada editada pela Presidência da República e que faz parte do Fundo da 

Biblioteca PR – “Anuário das Ordens Honoríficas”. 

Nesse período, a biblioteca recebeu títulos novos de monografias e periódicos das áreas 

anteriormente mencionadas, acrescidos daqueles que provêm de instituições e pessoas, por 

doação ou homenagem: seja através da actualização das áreas de actuação do PR, ou de 

interesse académico do Presidente e cônjuge – por compra, doação ou permuta –, seja em 

função da oferta de livros como presentes de autoridades e cidadãos, ampliando as obras de 

literatura e arte. 

Uma boa política de aquisições permite ter um fundo documental bem seleccionado, mas 

também capaz de atender às necessidades dos utilizadores, facilitando a recuperação e 

disseminação da informação. A política de aquisições de uma biblioteca baseia-se em 

aspectos básicos e essenciais como: a função e objectivos da biblioteca e da instituição em 

que se integra, das necessidades dos utilizadores, nos critérios e modalidades de aquisição, 

nos recursos financeiros e na responsabilidade do serviço. Gerir o fundo documental de 

acordo com objectivos e missão da instituição de modo a permitir um desenvolvimento 

equilibrado das diferentes áreas do fundo documental da biblioteca. Podemos avaliar o 

fundo documental da biblioteca PR (1976-1986) através da análise da bibliografia em 

anexo317, onde se pode observar a natureza dos documentos incorporados, quais as áreas do 

conhecimento de mais interesse, as necessidades dos utilizadores e os objectivos da 

instituição onde está inserida a biblioteca. 

O Presidente da República contribui para a reformulação das agendas políticas nacional e 

internacional318 e equaciona e fundamenta propostas concretas para intervenções. Fá-lo-á 

com maior ou menor sentido de adesão ao sentimento popular de cada instante. E nada 

disso poderá ser escamoteado se um conjunto de textos marcantes e balizadores – 

Discursos do PR – da sua acção for organizado e publicado319 em forma acessível e 

momento oportuno. 

                                                 
317 Bibliografia Fundo Biblioteca PR. 
318 Cfr. Processo Arquivo PR : PT PR/ AHPR/ GB/ GB0101/0543 e 48, organização e expediente e que inclui 
colecções de agendas diárias ou semanais do Presidente da República Eanes (1976-1986), com a 
calendarização de encontros, reuniões com diversas individualidades, visitas, deslocações e outras. 
319Vide bibliografia de Discursos proferidos pelo PR Eanes publicados pelo SNI e que fazem parte do Fundo 
da Biblioteca PR. “(…) até ao momento da elaboração desta fotobiografia, os discursos também continuam 
por publicar (…) no entanto, podemos adiantar que o General está a preparar a edição de um conjunto de 
textos sobre figuras relevantes da política e da cultura, bem como dos discursos proferidos nalgumas 
conferências”. In SOARES, Manuela Goucha – op.cit.,  p.49-50. 
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Os Discursos do Presidente da República320 constituem uma tipologia documental 

específica da Presidência da República321 e importante fonte de trabalho para as assessorias 

da Casa Civil da Presidência da República, por outro lado, constituem textos produzidos 

pelas circunstâncias, capazes, no seu conjunto, de revelar posições defendidas sobre 

grandes problemas, desafios e oportunidades que se foram colocando a Portugal durante os 

dez anos (1976-1986) dos mandatos do Presidente Eanes. 

 O exercício de funções públicas não requer apenas uma avaliação à partida, mas também 

e, sobretudo, uma avaliação à chegada. Não basta ajuizar se alguém pode ir desempenhá-

las amanhã, mas também e, sobretudo, como alguém as desempenhou até ontem. Importa 

que os titulares a tal se sujeitem e que o colectivo, ao julgar as escolhas feitas e as 

experiências acumuladas, com isso aprenda e vá afinando e corrigindo os seus critérios. 

Os discursos reflectem preocupações e apostas mais inovadoras que a reflexão pessoal e, as 

circunstâncias dos tempos, levam o Presidente a assumir322. Constituem memória dos 

grandes debates no plano institucional. Alguns dos principais traços e problemas da 

sociedade portuguesa que, ao longo dos mandatos se decidiu eleger como prioridade e 

focos de maior investimento reflexivo. 

Relativamente a Ramalho Eanes, “as intervenções no sentido de orientar os partidos e 

equilibrar o sistema político foram muito censuradas. Na verdade, o comportamento pró-

activo do presidente nunca foi bem aceite. Criou uma distância crítica em relação ao 

Governo (…)”323.  

O General Ramalho Eanes, nas suas inúmeras deslocações324, não excluiu os recém-

formados países saídos do antigo império colonial português. Portugal desenhava, nesta 

fase, a sua entrada para o seio da família europeia, que se viria a concretizar poucos anos 

                                                 
320 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/CC/CC0204/0549, recortes de imprensa nacional com 
comentários e críticas feitos a Discursos do Presidente Ramalho Eanes. Cfr. Fundo Biblioteca PR: Discursos 
do Presidente da República Gen. Ramalho Eanes / Centro de Documentação e Informação da Presidência da 
República. - Lisboa : P. R. - C. D. I., 1985. - v ; 30 cm. - (Bibliografia temática ; 4). - Resumos analíticos. - 1ª 
parte - 1º mandato: 1976-1980. - 231 f. - (Brochado) : oferta 
SC 164 (PR) - SC164-4 
321 Os Discursos do PR foram tratados tecnicamente em base de dados biblioteconómica específica 
(Intervenções PR) – software BIBLIOBASE – sofrendo um tratamento analítico e monográfico, segundo 
normas técnicas internas e de acordo com as ISBD. 
322 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/ CC/ CC0204/1602, declarações do Presidente da Republica 
aquando da sua recandidatura – CNARPE- Discurso de Ramalho Eanes aos membros da Comissão de Honra 
Nacional e mandatários da sua recandidatura. 
323 Cfr. Fundo Biblioteca PR: LOPES, Luís – Duas faces : António Ramalho Eanes. Lisboa : QN, 2009, p.23 
324 Vide lista de visitas de Estado e oficiais do Presidente Ramalho Eanes, documentação incorporada no 
Arquivo da PR Anexo 1 – Processos de viagens ao estrangeiro do PR Ramalho Eanes.  
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depois, o único caminho possível para o futuro da economia nacional. Com este propósito, 

o Presidente da República avistou-se com a maior parte dos líderes europeus. 

 

Presentes de Estado oferecidos ao Presidente da República Ramalho Eanes325: 

  

 Máscara africana em ouro profusamente adornada, assente numa placa de madeira, 

oferecida ao General Ramalho Eanes, aquando da visita de Estado do Presidente de 

Cabo Verde, Aristides Pereira, a Portugal, em Janeiro de 1979; 

 Cavalo de bronze assente em base de couro, da prestigiada casa Hermès, oferecido 

pelo Presidente Francês, Valery Giscard d'Estaing, ao General Ramalho Eanes, em 

Outubro de 1979; 

 Floreira em prata de inspiração neo-clássica, oferecida ao General Ramalho Eanes 

por S.M. a Rainha de Inglaterra, Elizabeth II, em Novembro de 1978; 

 Conjunto de cavaleiros em acto de caça, porcelana, oferecido por ocasião da visita 

de Estado à Alemanha, em Junho de 1980, ao General Ramalho Eanes. 

 

 

4.3. Cronologia da actividade presidencial de Ramalho Eanes e análise 

sistemática da produção documental: contexto, político, económico e social da 

época326 

 

 

“A história política e constitucional portuguesa mostra, 

contudo, que a instabilidade endémica e a sucessão de 

governos de curta duração traduz, quase sempre, uma 

situação de crise do próprio sistema político, ou, pelo 

menos, é sinal de que ele ainda não encontrou o seu estado 

de equilíbrio. (…) em síntese: cada governo tem uma 

história, de maior ou menor duração, e a sucessão dos 

governos - e dessas histórias -representa um elemento 

fundamental para se conhecer um dado período histórico e 

ter dele uma perspectiva rigorosa.” 

 

                                                 
325 Objectos tridimensionais que se encontram no Museu da Presidência da República.  
326A Análise da actividade política do Presidente Eanes em paralelo com a produção documental permite 
identificar os processos de conhecimento, criação e decisão. Daí a importância determinante do 
conhecimento do contexto político económico e social da época. Vide Quadro Cronológico da época  Anexo 
2 – Cronologia dos Acontecimentos Históricos (1974-1986). 



110 
 

In GUIMARÃES, Alberto Laplaine et. al…- Os 

Presidentes e os governos da República no séc. 

XX. Lisboa : Imprensa Nacional Casa da Moeda, 

2000, p. 13. 

 

 

Primeiro mandato presidencial (1976-1980)327 

Uma das primeiras acções de Ramalho Eanes como Presidente da República foi a de 

investir o I Governo Constitucional, chefiado por Mário Soares (em 23 de Julho de 

1976)328. 

Na sequência da divulgação de notícias provindas de Jacarta, que afirmavam ter Portugal 

reconhecido oficialmente a integração de Timor na Indonésia, Eanes decidiu promover um 

inquérito ao processo de descolonização de Timor (Julho de 1976)329. Num momento 

em que ainda estavam bem frescas as memórias da descolonização, esta medida teve 

grande impacto mediático. 

Para acompanhamento dessa questão, que veio a constituir uma relevante preocupação 

política sua, nomeou Maria de Lurdes Pintasilgo. Manteve constante pressão sobre os 

governos - utilizando mesmo o Conselho de Estado - para que a acção externa portuguesa 

não descurasse Timor. 

Os seus primeiros momentos como Presidente da República foram ainda ocupados com a 

reestruturação do Conselho da Revolução330 e das Forças Armadas 331. 

A sua primeira visita oficial, após a eleição, data de 3 de Setembro e teve como destino a 

cidade do Porto. No dia seguinte seguiu para a Horta, onde presidiu à sessão de abertura da 

                                                 
327 O anúncio oficial da candidatura do General Ramalho Eanes ao cargo de Presidente deu-se em 14 de Maio 
de 1976. Cfr. Processo do Arquivo da Presidência da República PT PR/AHPR/CC/CC0101/0614 
[documentação dirigida à Comissão Nacional de Apoio à Candidatura do General Ramalho Eanes]; Cfr. 
Processo do Arquivo da PR, PT PR/AHPR/CC/CC0204/1600, “Documentação Diversa” – Serviços de Apoio 
à Candidatura do General Ramalho Eanes, vide Discurso e biografia do Presidente (documentação 
reservada). 
328 Vide Fundo Biblioteca PR: Governos Constitucionais durante os mandatos do Presidente Ramalho Eanes 
(1976-1986). In GUIMARÃES, Alberto Laplaine et. al… – Os Presidentes e os governos da República no 

séc. XX. Lisboa : Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2000, p.371-438. 
329 Cfr. Processo Arquivo PR , PT PR/AHPR/CC/CC0210/1866, “Situação em Timor Leste”, cartas e ofícios 
trocados entre o Presidente e o Gabinete do Primeiro-Ministro Mário Soares. 
330 Cfr. Processo Arquivo PR PT PR/AHPR/CC/CC 0102/1779, Notas e memorandos de análise política 
sobre a função presidencial, actuação da Casa Civil e acção do Conselho de Revolução, nomeação de chefias 
militares (documento classificado secreto). 
331 Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas. Seria interessante proceder-se, em simultâneo, ao 
levantamento da documentação existente no Arquivo do EMGFA, que tenha sido produzida pelo Presidente 
Eanes enquanto CEMGFA. 
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Assembleia Regional dos Açores332. A 6 de Setembro, deu posse ao Ministro da República 

da Madeira, Lino Miguel. 

Nas comemorações do “3.º aniversário do 25 de Abril”, Ramalho Eanes proferiu um 

importante discurso na Assembleia da República333. “Os sinais públicos de desconfiança 

relativamente ao Governo chegariam ao seu clímax em 25 de Abril de 1977, quando, na 

Assembleia da República, Eanes profere um discurso abertamente hostil à acção do 

Executivo (…)”334. Mas, ao apelar aos órgãos de soberania para uma acção mais eficaz no 

sentido do desenvolvimento e modernização do país, Eanes acabou por causar enorme 

polémica no seio do Governo. “Eanes preferiu ir preparando o terreno para uma 

intervenção, retirando argumentos aos que pretendiam impedi-lo de a tomar. No discurso 

de “25 de Abril de 77”, na Assembleia da República, denunciou o “desencanto” de muitos, 

“fruto de hesitações e erros” e de “aspirações que se vão tornando desespero”. Por isso, 

exigiu a todos que estivessem “à altura das suas próprias responsabilidades”, avisando que 

não hesitaria em tomar “as medidas necessárias e correctas para assegurarem a necessidade 

da Nação como sociedade livre onde valerá a pena viver (…)”335. 

Em Maio, desse mesmo ano, realizou a primeira viagem oficial ao estrangeiro, 

deslocando-se a Londres, onde presidiu à cimeira da NATO336, na qualidade de 

presidente de honra. Seguiram-se, ainda em 1977, uma visita oficial a Espanha337 (Maio) 

e outra à R.F.A.338 (Dezembro). 

                                                 
332 Cfr. Processo Arquivo PR Visitas do Presidente a diversos pontos do país (1977-1978) e conjunto de 
processos de subsérie GB020202 “Deslocações oficiais em território nacional”. 
333 Cfr. monografia incorporada  no Fundo da Biblioteca da PR: [Discurso do Presidente da República nas] 
comemorações do 3ª aniversário do 25 de Abr[il de] 74 : às Forças Armadas / António Ramalho Eanes 
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1977]. - Vol. II. - p. [72-78]  
334 “Passando a agir como uma voz crítica, empenhado em corrigir o rumo da governação, Eanes abandona a 
figura do Presidente moderador, do Presidente “acima” da acção política quotidiana, passando então a actor 
político directo. Para todos os feitos, tomava um passo decisivo no sentido de “presidencializar” o sistema 
político”Cfr. Fundo Biblioteca PR: RATO, Vasco – “Ramalho Eanes”. In PINTO, António Costa (coord.)- 
Os Presidentes da República Portuguesa. Lisboa : Temas e Debates, 2001, p. 247.  
335 Vide Fundo Biblioteca PR: CRUZ, Manuel Braga da  – “O Presidente da República na génese e evolução 
do sistema de governo português”. In MASCARENHAS, João Mário; TELO, António José (coord.) - A 

República e os seus presidentes. Lisboa : CML, 1997, p.78/62. 
336 Cfr. Processo Arquivo PR PT PR/AHPR/ GB/GB 0202/GB 020201/2080 , Viagem presidencial a Londres 
(Cimeira NATO) 9 a 11 de Maio de 1977 e fotografia PR CC16251/027. Cfr. Fundo Biblioteca PR:  
[Discurso do Presidente da República na] Cimeira da OTAN, em Londres : na sessão de abertura / António 
Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 10 de Maio de 1977 
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1977]. - Vol. II. - p. 108-[116] 
337 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/GB/GB 0202/GB 020201/2079, Viagem oficial a Espanha, 23 a 
26 de Maio de 1977; contém cópia da mensagem do Presidente assinada pelo próprio; manuscrito contendo 
tópicos para provável intervenção; Fotografia CC1635/026. 
338 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/GB/GB 0202/GB/020201/2083, Visita do Presidente à 
República Federal da Alemanha, 12 a 16 de Dezembro de 1977. Contém calendário de discursos; material 
audiovisual contendo reportagem da visita. 
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Em termos nacionais, a 30 de Junho de 1977, iniciou uma viagem oficial à Madeira, onde 

se registaram incidentes com separatistas da FLAMA. 

O ano de 1977 terminou com uma grave crise política339: primeiro, com as fortes críticas 

do líder do PSD, Sá Carneiro, ao Presidente da República; depois, em inícios de 

Dezembro, com a rejeição de uma moção de confiança apresentada à Assembleia da 

República pelo Governo e a queda do executivo de Mário Soares (8-12-1977). Estava 

aberta a primeira crise governamental do novo regime constitucional. 

Convocando sucessivamente os representantes dos partidos políticos com vista à superação 

da crise, Eanes assumiu um crescente protagonismo na definição das soluções 

institucionais340. Como condição para a formação do novo governo, exigiu uma maioria 

parlamentar estável e coerente. Esta exigência obrigou Mário Soares a complicadas 

negociações com outras forças partidárias, acabando por conseguir um acordo com o CDS. 

Em 30 de Janeiro de 1978, Ramalho Eanes deu posse ao II Governo Constitucional, 

presidido por Mário Soares e resultante de um acordo entre o PS e o CDS. 

Nas comemorações do “aniversário do 25 de Abril”341, realizadas na Assembleia da 

República, Eanes proferiu um discurso onde se tornou patente a sua distância crítica em 

relação ao Governo. “Por isso ao discursar de novo a 25 de Abril de 1978 na Assembleia 

da República voltou a referir-se à “gravidade da situação” e à “crise profunda”, 

denunciando as “leis indispensáveis” não aprovadas ou sem concretização efectiva por 

falta de regulamentação ou de decisão, para acusar que ao Presidente da República 

“importa menos quem governa e mais como se governa” e que, por isso a sua preocupação 

                                                 
339 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0204/0621, Processo com recortes de imprensa nacional 
sobre queda do governo de Mário Soares e a constituição do novo governo. 
340 Cfr. Depoimento do antigo assessor do Presidente Eanes, António Macedo de Almeida, presente em 
monografia incorporada no Fundo da Bibioteca PR: “comecei a trabalhar em Belém em Julho de 1976 como 
assessor jurídico e, a partir de 1977, foi-me entregue o dossier Macau. Pouco depois tive aquilo a que 
considero ser um privilégio, que foi o de elaborar os “registos das audiências do Presidente” (…) eram 
registos para uso exclusivo do Presidente, a que ninguém mais tinha acesso e que hoje estão nas mãos do 
General Eanes. A elaboração destes registos fez com que Macedo de Almeida assistisse a todas as reuniões: 
“durante nove anos participei em todas as reuniões dos partidos políticos. Tirava as minhas notas e depois, 
estava até às 2h ou às 3h da manhã a ditar os meus apontamentos para a secretária de turno (que os batia à 
máquina) para serem entregues ao Presidente. (…)”. Vide Fundo Biblioteca PR: SOARES, Manuela Goucha  
– António Ramalho Eanes. Lisboa : Museu da Presidência da República, 2006, p.49-50. Cfr. Processo 
Arquivo PR: PT PR/ AHPR/CC/CC0101/0680, relatório de audiência concedida pelo Presidente Eanes aos 
sindicatos agrícolas de Portalegre, Santarém, entre outros. Moção sobre crédito agrícola e reforma agrária 
(1977-1978). Vide Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/ CC/ CC0209/ 2456, Dossier Macau; conjunto de 
documentos relativos a Macau (alguns contendo despachos pela mão do Presidente).  
341Cfr. Fundo Biblioteca PR: Celebrar o 25 de Abril : discursos proferidos em 25 de Abril de 1978, na 

Assembleia da República, pelo Presidente daquela Assembleia, Dr. Vasco da Gama Fernandes, e pelo 

Presidente da República, General Ramalho Eanes. – Lisboa : Dir.-Geral da Divulgação, imp. 1978. - 26, [2] 
p. ; 21 cm. - (Brochado) : oferta 
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é “assegurar o funcionamento pleno das instituições e garantir a existência de alternativas 

políticas”342. 

Em termos de política externa, a Cimeira de Bissau343 constituiu um marco fundamental 

da actividade presidencial neste ano de 1978. Eanes encontrou-se com Agostinho Neto em 

Bissau344, para negociações entre Portugal e Angola, que culminaram na assinatura do 

primeiro Acordo Geral de Cooperação entre os dois países. Este encontro foi mediado 

por Luís Cabral, presidente da Guiné (24-26 de Junho de 1978)345. 

Em Julho, abriu-se uma nova crise política346. Problemas vários no interior do Executivo, 

expressos na recusa de Mário Soares em ceder a pretensões de Freitas do Amaral quanto à 

substituição do ministro da Agricultura, levaram à demissão de três ministros do CDS 

(24 de Julho de 1978) e à ruptura da coligação governamental. 

Perante a recusa de Mário Soares em apresentar a sua demissão sem que a Assembleia da 

República se pronunciasse sobre o seu Governo, Eanes convocou o Conselho de 

Revolução e acabou por decidir a sua exoneração (27 de Julho). Eanes demitiu Mário 

Soares, alegando a incapacidade de entendimento entre os partidos para conseguir uma 

maioria parlamentar, nomeou novo governo de independentes, presidido por Nobre da 

Costa, antigo Ministro de Mário Soares”347. 

Ramalho Eanes iniciou contactos com os representantes dos partidos políticos com vista à 

formação de um novo governo. Em 1 de Agosto fez uma comunicação ao país348, 

apresentando duas alternativas postas à consideração dos partidos: a viabilização de um 

acordo com incidência governativa entre os partidos políticos com assento na Assembleia; 

ou a formação de um governo que, coexistindo com a Assembleia, deveria ter a confiança 

                                                 
342 Cfr. Fundo Biblioteca PR: CRUZ, Manuel Braga da – “Presidente da República na génese e evolução do 
sistema de governo português”. In MASCARENHAS, João Mário; TELO, António José  (coord.) - A 

República e os seus presidentes. Lisboa : CML, 1997, p.80. Cfr. Celebrar o 25 de Abril. Lisboa: DGD, 1978, 
p.25. 
343 Cfr. Processo Arquivo PR: CC1635, 2 peças 021 e 022, fotos relativas à Cimeira. Vide processo Arquivo 
PR:  PT PR/AHPR/CC/CC0204/2179, recortes de imprensa sobre a Cimeira de Bissau. 
344 Vide Foto do Presidente Ramalho Eanes com Agostinho Neto e Luís Cabral, CC1635/021 e 022; existe 
filme em DVD com reportagem da viagem. 
345 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/GB/GB 0202/GB 020201, viagem presidencial à Guiné Bissau. 
346 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0204/0624, Dossier com recortes de imprensa nacional 
sobre a queda do II Governo Constitucional. 
347 Cfr. Fundo Biblioteca PR: CRUZ, Manuel Braga da – “O Presidente da República na génese e evolução 
do sistema de governo português”. In MASCARENHAS, João Mário; TELO, António José (coord.) - A 

República e os seus presidentes. Lisboa : CML, 1997, p.80. 
348 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR /AHPR/CC/CC0204/0635, comunicados do Presidente ao país (1978).  
Cfr. Fundo da Biblioteca PR: [Comunicação ao País] através da rádio e da televisão / António Ramalho 
Eanes. - Discurso proferido em 1 de Agosto de 1978. - Também publicado com o título: Dias decisivos para 
o futuro... - Lisboa : Dir.-Geral da Comunicação, 1978. - 23 p.  
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1978]. - Vol. IV. - p. 518-569 
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do Presidente da República e respeitar a função e existência dos partidos políticos no 

quadro constitucional. 

Fracassadas as tentativas para um acordo interpartidário para resolução da crise, Ramalho 

Eanes optou pela apresentação à Assembleia de um Executivo de sua iniciativa, 

nomeou primeiro-ministro o engenheiro Alfredo Nobre da Costa. Surgiu então a polémica 

em torno da interpretação do artigo 190.º da Constituição e da iniciativa presidencial 

para a nomeação do III Governo Constitucional, que tomou posse em 28 de Agosto. 

O governo de Nobre da Costa enfrentou, desde o início, graves dificuldades. Não 

revelando opções políticas de fundo, sem conseguir reunir apoios substanciais junto dos 

partidos políticos, nem solucionar a crise governativa, acabou por ser refutado na 

Assembleia da República pelos votos do PS, CDS e PCP (14 de Setembro). 

Em 22 de Setembro Eanes dirigiu uma nova comunicação ao país349, apresentou quatro 

propostas para ultrapassar a crise política: um acordo interpartidário que assegurasse ao 

governo uma base parlamentar maioritária e estável; a nomeação de um primeiro-ministro 

que formaria Governo com um apoio parlamentar maioritário, sem coligação; a nomeação 

de um primeiro-ministro que apresentaria à Assembleia um Governo com um programa 

cujo ponto essencial seria a preparação dos mecanismos eleitorais; caso este Governo fosse 

rejeitado na Assembleia, seria formado um outro, cuja rejeição implicaria a dissolução da 

Assembleia da República e a marcação de eleições. 

Na impossibilidade de promover uma coligação partidária, Eanes optou por nomear um 

segundo governo da sua exclusiva confiança. Em Outubro, decidiu indigitar como 

primeiro-ministro Mota Pinto. O IV Governo Constitucional tomou posse a 22 de 

Novembro de 1978. 

A rejeição do orçamento apresentado pelo governo de Mota Pinto na Assembleia da 

República, em Março de 1979, abriu uma nova crise política. 

Apesar das manifestações contra o IV Governo e as exigências da sua demissão - expressas 

pelo próprio líder social-democrata Sá Carneiro -, Eanes recusou-se a aceitar a realização 

de eleições intercalares imediatas, optando pela permanência do Executivo e pela 

apresentação de um novo orçamento. 

                                                 
349 Cfr. Fundo Biblioteca PR: Comunicação ao País / António Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 22 de 
Setembro de 1978 In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1978]. - 
Vol. IV. - p. 657-673 
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Nos finais de Maio, porém, a crise acentuou-se. A 22, foi anunciado que o Presidente da 

República decidiu vetar a Lei de Amnistia de infracções de natureza política350. No dia 

seguinte, após duas reuniões com Eanes, Mota Pinto anunciou a sua demissão por alegada 

obstrução da Assembleia, sendo exonerado a 11 de Junho. 

Ramalho Eanes iniciou novos contactos com os partidos políticos. O PSD opôs-se à 

formação de um novo governo no quadro parlamentar de então, adiando também a decisão 

quanto ao apoio à recandidatura de Eanes. Alguns parceiros sociais (CIP, CAP e CCP) 

contestaram a formação de um V Governo Constitucional de iniciativa do Presidente da 

República. Apesar de, em Julho, o PS se ter declarado pronto a assumir o governo, o 

Presidente da República optou por dissolver a Assembleia da República e por 

convocar eleições intercalares. O anúncio foi feito numa comunicação de Eanes ao país, 

em 13 de Julho de 1979351. 

Em 25 de Julho de 1979, a Assembleia da República aprovou, com os votos favoráveis do 

PS, PCP e UDP, a Lei da Amnistia, de iniciativa do PS, com mais cinco votos do que os 

necessários para a maioria absoluta constitucionalmente requerida, de modo que o 

Presidente da República não pôde novamente vetá-la. 

Em 14 de Agosto de 1979, Ramalho Eanes empossou o V Governo Constitucional, 

chefiado por Maria de Lurdes Pintasilgo. Foi a terceira e última tentativa de um Executivo 

de iniciativa presidencial, tendo como principal objectivo gerir os negócios do Estado até 

às eleições intercalares. 

Em 11 de Setembro, Ramalho Eanes dissolveu a Assembleia da República e convocou 

eleições intercalares para 2 de Dezembro de 1979352. 

Nas eleições legislativas intercalares de 2 de Dezembro a Aliança Democrática 

(CDS/PSD/PPM) conquista maioria absoluta (42,2%), seguida do PS (27,4%), da APU 

(PCP/MDP) (19%) e da UDP (2,2%). 

O VI Governo Constitucional tomou posse em 3 de Janeiro de 1980. Os discursos 

proferidos na cerimónia de tomada de posse353 deixaram patentes as diferenças entre o 

Presidente da República e o novo primeiro-ministro Sá Carneiro. 

                                                 
350Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/ CC/CC0101/1759, inclui originais de ofícios com relatórios de 
informações classificadas como confidenciais ou reservadas, correspondência com a Presidência do Conselho 
de Ministros e o Conselho de Revolução sobre a promulgação de diplomas. 
351 Cfr. Fundo da Biblioteca PR: Comunicação do Presidente da República ao País através da rádio e da 
televisão / António Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 13 de Julho de 1979. - Também publicado com 
o título: Assumir sem hesitação o futuro imediato... - Lisboa : Dir.-Geral da Divulgação, 1979. - 11 p. 
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1979]. - Vol. VI. - p. 515-533 
352 O decreto do Presidente de dissolução da Assembleia da República foi publicado no Diário da República, 
actualmente acessível na Biblioteca da PR, através da consulta a base de dados do DR electrónico. 
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As profundas divergências entre Ramalho Eanes e o Executivo da AD diziam respeito 

a uma eventual revisão constitucional pela via referendária, proposta por Sá Carneiro. 

“Jorge Miranda enumera toda uma série de actuações do Presidente que fundamentariam 

esta opinião: o apoio à instituição das autonomias regionais354, a ligação entre FFAA e 

administração civil, as relações externas com os PALOP, as relações com a NATO, o 

acompanhamento das negociações com o FMI, os vetos de bolso, o apoio a certas políticas 

sectoriais do Governo (como o apoio à Lei Barreto sobre a Reforma Agrária355), a 

indicação de nomes para certas pastas ministeriais (tal como a Defesa e Administração 

Interna, que eram sempre ocupadas por militares da sua confiança, mesmo nos primeiros 

governos), as reuniões de trabalho com ministros fora do Governo, a formação de grupos 

de trabalho na Presidência (como o de economistas), etc.”356. 

Em 4 de Setembro de 1980, Ramalho Eanes anunciou a sua recandidatura às eleições 

presidenciais357. Apoiaram o candidato o PS, a ASDI e o grupo parlamentar do Manifesto 

Reformador. PSD e CDS (AD) apresentaram o seu próprio candidato: o general Soares 

Carneiro. 

As eleições legislativas de 5 de Outubro de 1980 alargaram a maioria absoluta da AD de 

128 para 134 deputados. 

                                                                                                                                                    
353

Cfr. Fundo Biblioteca PR: [Discurso do Presidente da República na tomada de] posse do VI Governo 
[Constitucional] / António Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 3 de Janeiro de 1980, no Palácio da 
Ajuda. - Também publicado com o título: Discurso do Presidente da República, General Ramalho Eanes, em: 
Posse do VI Governo Constitucional. - Lisboa : Dir.-Geral da Divulgação, 1980. - Vol. VII. - p. [5]-17 
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1980]. - Vol. VII. - p. 25-[51] 
354Cfr. Processo Arquivo PR:  PT PR/ AHPR/CC/CC0204/0620, Estudos sobre a situação dos Açores e 
conjunto de recortes de imprensa para apreciação do Presidente (documento confidencial). Vide Fundo 
Biblioteca PR: AMARAL, João Bosco Mota– A autonomia dos Açores em Acção. Lisboa : Instituto 
Francisco Sá Carneiro, 2002. 
355 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0101/1817, Projecto “Lei-Barreto”, correspondência 
(1977) recebida de particulares, sindicatos, associações de apoio à Reforma Agrária e protestando contra a 
lei. Cfr. Lei 77/77 Lei de Bases Geral da Reforma Agrária. Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ 
AHPR/CC/CC0204/1859 “Reforma Agrária”, aprovação da Lei Barreto e as suas consequências (notas 
pessoais do Chefe da Casa Civil Henrique Granadeiro). Vide Fundo Biblioteca PR: BARRETO, António – 
Anatomia de uma revolução : a reforma agrária em Portugal 1974-1976. Mem Martins : Europa – América, 
1987.  
356Cfr. Fundo Biblioteca PR: CRUZ, Manuel Braga da - Presidente da República na génese e evolução do 

sistema de governo português, In MASCARENHAS, João Mário; TELO, António José  (coord.) - A 

República e os seus presidentes. Lisboa : CML, 1997,p.81.  
357 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0102/1610, Documentação diversa CNARPE; agenda da 
campanha. Cfr. Fundo Biblioteca PR: Discurso do Presidente da República na audiência concedida a um 
grupo de personalidades / António Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 4 de Setembro de 1980, no 
Palácio de Belém 
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1980]. - Vol. VIII. - p. [842]-
863 
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Ao longo do seu 1.º mandato, Ramalho Eanes realizou importantes visitas oficiais e de 

Estado358: 

 Em 1978, visitas oficiais ao Brasil, à Venezuela e aos EUA (Maio). Durante esta 

última visita, o Presidente da República discursou na Cimeira da NATO359, em 

Washington, e perante a Assembleia Geral da ONU360; discursou também perante 

o Parlamento Europeu em Estrasburgo361 e visitou oficialmente Londres362 

(Novembro). 

 Em 1979, visitas oficiais à Guiné-Bissau363 (Fevereiro); aos países do Leste 

europeu, Bulgária, Roménia e Hungria (Março); à Jugoslávia (Junho); a Angola, 

onde se deslocou para assistir ao funeral de Agostinho Neto (Setembro), e a França 

(Outubro). 

 Em 1980, visita oficial a Cabo Verde364 (Abril); deslocação à Jugoslávia, para 

representar Portugal no funeral de Tito (Maio); visita oficial a Itália, no decorrer da 

qual foi recebido pelo Papa João Paulo II (Maio)365; e visita oficial à Noruega 

(Junho). 

  

Segundo mandato presidencial (1981-1986) 

                                                 
358 Vide Processos de viagens ao Estrangeiro do Presidente Ramalho Eanes existentes no Arquivo Histórico 
da PR, Anexo 1 – Processos de viagens ao estrangeiro do PR Ramalho Eanes.  
359 Cfr. Fundo Biblioteca PR:  [Discurso do Presidente da República na] Cimeira da OTAN, em Londres : na 
sessão de abertura / António Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 10 de Maio de 1977 
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1977]. - Vol. II. - p. 108-[116] 
360 Vide Processo Arquivo PR: fotografia do Presidente a discursar na ONU,  CC16351/028 e informação 
fazendo referência a convite e oferta de um livro ao Presidente. 
361 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/GB/GB 0202/GB 02020/2099, viagem presidencial a 
Estrasburgo, 13 de Novembro de 1978; diversos discursos. Cfr. Fundo Biblioteca PR: [Discurso do 
Presidente da República] na sessão do Parlamento Europeu / António Ramalho Eanes. - Discurso proferido 
em 13 de Novembro no âmbito da visita oficial ao Parlamento Europeu. - Também publicado com o título: 
Discurso proferido pelo Presidente da República, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. - Lisboa : Dir.-
Geral da Divulgação, 1979. - p. 13-21 In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da 
República, 1978]. - Vol. IV. - p. 737-762. 
362 Cfr. processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/ GB/ GB 0202/GB 020201/2099, 14 a 17 de Novembro de 
1978, contém diversos discursos do Presidente. Vide fotografia do Presidente com a rainha Isabel II 
CC1635/023. Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0101/1831, informações do Departamento do 
Comércio inglês entregues ao Chefe da Casa Civil Henrique Granadeiro, por ocasião da visita do Presidente 
Ramalho Eanes a Inglaterra, em Novembro de 1978. 
363 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/GB/GB 0202/GB 0201/2034 , viagem oficial à Guiné-Bissau 
por parte do Presidente Eanes, de 20  a 25 de Fevereiro de 1979, diversas declarações e discursos de 
improviso. Cfr. Fundo Biblioteca PR: Reencontro de dois povos : textos oficiais relativos à visita do 

Presidente da República Portuguesa à República da Guiné-Bissau, 20 a 25 de Fevereiro de 1979. - Lisboa : 
Dir.-Geral da Divulgação, 1979. - 96 p. ; 21 cm. - (Brochado) : oferta 
364Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/ GB/ GB 0202/GB020201/2035,  fotografia Presidente Eanes 
com o Presidente Aristides Pereira CC1635/020 .  
365 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/ AHPR/ GB/ GB0202/GB0202/12094, foto do Presidente Eanes e 
família com o Papa João Paulo II, Maio 1980 CC1635/029.  
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A reeleição de Ramalho Eanes como Presidente da República coincidiu com o polémico 

acidente de Camarate que vitimou o primeiro-ministro Sá Carneiro e o ministro da 

Defesa Amaro da Costa (4-12-1980) e consequente demissão do VI Governo 

Constitucional, a 9 de Dezembro de 1980366. 

Ainda antes da sua tomada de posse para o segundo mandato presidencial, o recém-eleito 

Presidente da República empossou, a 5 de Janeiro de 1981, o VII Governo 

Constitucional, chefiado por Francisco Pinto Balsemão. 

As relações de Ramalho Eanes com o Executivo AD de Balsemão pautaram-se por enorme 

tensão. As divergências acentuaram-se em Abril e Maio de 1981. O Presidente da 

República começou por recusar a atribuição de condecorações a título póstumo367 a Sá 

Carneiro, Amaro da Costa e Patrício Gouveia, perecidos no acidente de Camarate. A AD 

condenou a atitude e, como sinal da sua reprovação, o Governo e os partidos da AD não 

compareceram na cerimónia de condecorações no dia 25 de Abril. Sá Carneiro e Amaro 

da Costa acabaram por ser condecorados nas cerimónias do 10 de Junho, após o 

Governo ter renovado a sua proposta. 

Em Julho, Ramalho Eanes vetou o Estatuto dos Deputados, devolvendo a lei à 

Assembleia da República para nova apreciação, motivando críticas da AD à sua actuação. 

Pinto Balsemão responsabilizou também o Presidente da República pela reprovação da 

alteração da Lei de Delimitação dos Sectores, proposta pelo Governo. 

Em 10 de Agosto de 1981, o primeiro-ministro Pinto Balsemão anunciou a sua 

demissão. Eanes aceitou a exoneração, apesar de afirmar não ter sido alterada a confiança 

política no primeiro-ministro. Dias depois, Pinto Balsemão aceitou a designação do 

Conselho Nacional do PSD para indicar um novo governo da AD, que tomou posse em 4 

de Setembro, incluindo os três líderes da coligação. 

O ano de 1982 foi marcado pela Lei da Revisão Constitucional368, aprovada pela 

Assembleia da República em Agosto desse ano, e a consequente dissolução do Conselho 

da Revolução. 

                                                 
366 Cfr. Processo Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC0101/0601, acidente de 4 de Dezembro de 1980; 
condolências : cartas, telegramas, moções de pesar recebidos na Presidência da República por ocasião do 
acidente. 
367 Os processos de condecorações atribuídas pelo Presidente da República encontram-se no Arquivo 
Histórico da Presidência da República: as distinções honoríficas são publicadas no Diário da República – 
base de dados disponível na Biblioteca PR- e no Anuário das Ordens Honoríficas (publicação seriada editada 
pela Presidência da República), publicação pertencente ao Fundo da Biblioteca da PR; vide Arquivo PR, 
documentação pertencente ao subfundo Chancelaria das Ordens Honoríficas. Vide Orgânica das Ordens 
Honoríficas Portuguesas publicada no Diário da República DL 132/85 de 30 de Abril. 
368 Vide Lei da Revisão Constitucional de 1982. 
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A revisão constitucional diminuiu o espaço de manobra do Presidente da República nas 

áreas da política externa e de defesa. Reduziu alguns dos poderes presidenciais: em 

relação ao direito de veto dos diplomas da Assembleia da República e do governo; no que 

respeita à faculdade de requerer a fiscalização da constitucionalidade dos diplomas legais; 

e também os poderes de demitir o governo e dissolver a Assembleia da República369. 

No início de Setembro de 1982, Ramalho Eanes vetou a data de 5 de Dezembro para a 

realização de eleições autárquicas, sugerindo a sua aprovação por uma maioria 

qualificada. Os grupos parlamentares ligados à AD estranharam a decisão do Presidente da 

República. 

Em 30 de Outubro de 1982, o Presidente da República conferiu posse ao Conselho de 

Estado, novo órgão constitucional com funções consultivas junto da Presidência370. 

Presidiu à sua primeira reunião em 29 de Dezembro de 1982. No ano seguinte, em 9 de 

Março, Ramalho Eanes presidiu também à primeira reunião do Conselho Superior de 

Defesa Nacional. 

Em 5 de Novembro de 1982, dirigiu uma comunicação ao país371 em que analisou o 

processo político que culminou com a revisão constitucional. Criticou a revisão, anunciou 

que iria exercer com mais rigor o seu direito de veto e responsabilizou os partidos por se 

terem preocupado com a concentração dos poderes de decisão política, minimizando os 

aspectos ideológico e doutrinário do texto de 1976, que eram apontados como obstáculos à 

política económica e social. “Criticada por Eanes em comunicação ao país, a 5 de 

Novembro, a revisão dissolve o CR, diminui os poderes presidenciais, particularmente 

nas áreas da defesa e da política externa372, mas deixa em aberto a resolução da “questão 

militar”. A “nova” Lei Fundamental estabelece os contornos gerais da política de defesa 

nacional do regime, mas resta à Assembleia da República aprovar uma Lei de Defesa 

                                                 
369 Vide sobre os poderes do presidente da República capítulo “o regime político português e as funções do 
Presidente da República”. Fundo Biblioteca PR: PASSARELLI, Gianluca – Monarchi elettivi? Dinamiche 

presidenziali in Francia e Portogalo. Bologna: Bononia University Press, 2008. Vide Fundo Biblioteca PR: 
SAMPAIO, Nuno – O sistema eleitoral português. Lisboa : Aletheia, 2009. 
370Vide Resolução nº. 192-A/82 de 28 de Outubro de 1982. 
371

Todas as intervenções do Presidente Eanes – Discursos, comunicados, intervenções, mensagens, 
alocuções – podem ser consultadas em base de dados da Biblioteca PR designada Intervenções PR, onde 
estes documentos sofreram tratamento monográfico ou analítico, consoante o caso e foram digitalizados em 
formato PDF.  
372Vide Fundo Biblioteca PR: CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital – Os poderes do Presidente da 

República : (especialmente em matéria de defesa e política externa). Coimbra : Coimbra editora, 1991. 
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Nacional e das Forças Armadas (LDNFA) para definir a especificidade do futuro 

relacionamento civil-militar”373. 

Em 19 de Novembro de 1982, Ramalho Eanes vetou a Lei de Defesa e das Forças 

Armadas – LDNFA- . “Introduzida no Parlamento pelo vice-primeiro-ministro e ministro 

da Defesa da Aliança Democrática, Diogo Freitas do Amaral, a LDNFA, depois de várias 

alterações em sede parlamentar, é aprovada a 29 de Outubro. Restritiva, concedendo ao 

Executivo poderes significativos na definição da política de defesa e da política militar, 

incluindo na nomeação de futuros chefes militares, a legislação é vetada por Eanes em 19 

de Novembro de 1982, a primeira vez que utiliza o veto presidencial374 para inviabilizar 

uma lei aprovada por dois terços da Assembleia. (…) tratava-se de acto da maior 

relevância da afirmação da vertente parlamentar contra a vertente presidencial do sistema 

político”375. 

O veto escudou-se em vários pareceres negativos provindos de diferentes sectores das 

Forças Armadas. A hierarquia militar mostrara reservas em relação a diversos pontos do 

articulado da proposta de lei, da autoria do ministro da Defesa, Freitas do Amaral376, 

nomeadamente na questão de nomeação e exoneração das chefias militares, que passavam 

das mãos do Presidente da República para o Governo. Apesar das críticas, a lei vetada é 

novamente aprovada pela Assembleia, sem qualquer modificação. 

Um mês depois, Pinto Balsemão pediu a demissão do cargo de primeiro-ministro (18 

de Dezembro de 1982). 

Os maus resultados eleitorais nas eleições autárquicas e a derrapagem dos vários índices 

económicos e financeiros precipitaram a crise no seio da AD. Balsemão e Freitas do 

Amaral demitiram-se da liderança dos respectivos partidos. As propostas do Executivo de 

Balsemão enviadas à Assembleia da República ficaram sem efeito, nomeadamente os 

                                                 
373 Vide monografia incorporada no Fundo da Biblioteca PR: Cfr. RATO, Vasco- “Ramalho Eanes”. In 
PINTO, António Costa (coord.)- Os Presidentes da República Portuguesa. Lisboa : Temas e Debates, 2001, 
p. 250. 
374 Veto do Presidente da República: Decreto da AR Regº. 90/II , “Lei da Defesa Nacional e das Forças 
Armadas”, devolvida a 19.11.1982. Os próprios Diários de Governo provindos do Centro de Informação e 
Documentação Conselho de Revolução foram incorporados no Fundo da Biblioteca PR, em 1982, por 
ocasião da extinção daquele organismo. 
375 Cfr. Fundo Biblioteca PR: RATO, Vasco – op.cit,p. 250. 
376 Vide Anexo VII do livro de Freitas do Amaral, obra incorporado no Fundo da Biblioteca PR: “veto do 
Presidente da República à Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas (1982), enviado à Assembleia da 
República mediante mensagem com data de 19 de Novembro de 1982, texto segundo o Diário da Assembleia 

da República, II Série, nº. 17, de 23 de Novembro de 1982, pags-225-227.Cfr. AMARAL, Diogo Freitas do – 
A transição para a democracia : memórias políticas II (1976-1982). Lisboa: Bertrand Editora, 2008, pp.426-
431. 
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diplomas referentes ao Orçamento do Estado, Grandes Opções do Plano e Delimitação dos 

Sectores. 

Em 23 de Janeiro de 1983, Ramalho Eanes anunciou a intenção de dissolver a 

Assembleia da República e convocar eleições gerais antecipadas377, depois de o 

Conselho de Estado ter votado por 8 votos contra 7 a formação de um novo governo da 

AD, chefiado por Vítor Crespo (designado pelo PSD). O Parlamento foi dissolvido a 4 de 

Fevereiro, tendo sido marcadas eleições para 25 de Abril. 

Nas eleições legislativas de 25 de Abril de 1983, o PS conquistou maioria simples, à frente 

do PSD, da APU e do CDS. Poucos dias depois, o PSD aceitou negociar com o PS com 

vista à formação do IX Governo Constitucional, chefiado por Mário Soares, o chamado 

governo do "Bloco Central", ao qual Ramalho Eanes conferiu posse em 9 de Junho de 

1983. 

No seu discurso de Ano Novo de 1985378, Ramalho Eanes demonstrou uma postura 

particularmente crítica em relação à actuação do Governo, o que levou este a divulgar uma 

nota oficiosa acusando o Presidente da República de se assumir como chefe da oposição. 

Em 15 de Fevereiro, ocorreu uma remodelação governamental. 

Em 21 de Fevereiro de 1985, Ramalho Eanes vetou o diploma referente ao estatuto 

remuneratório dos titulares de cargos públicos. No entanto, a 13 de Março a 

Assembleia da República voltou a aprovar o referido estatuto. 

Em 4 de Junho de 1985, o PSD anunciou a sua intenção de abandonar o Governo no dia 13 

de Junho, ou seja, imediatamente a seguir à assinatura do Tratado de Adesão à CEE, 

Comunidade Económica Europeia. Mário Soares apresentou a sua demissão. Cavaco Silva, 

eleito líder do PSD em Maio de 1985 (derrotando João Salgueiro, candidato da 

continuidade da coligação entre o PSD e o PS), defendeu então a realização de eleições 

antecipadas. Os partidos políticos, em audiências com Eanes, mostraram-se favoráveis à 

dissolução do Parlamento, decisão anunciada pelo Presidente da República em 27 de 

Junho de 1985. 

As eleições realizaram-se em 6 de Outubro de 1985, com a vitória do PSD (29,8% dos 

votos) seguido do PS, do PRD, da APU e do CDS. 

                                                 
377 Cfr. Fundo Biblioteca PR: Comunicação ao País [na] dissolução da Assembleia da República / António 
Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 23 de Janeiro de 1983. - Também publicado com o título: 
Comunicação do Presidente da República ao País... - Lisboa : Dir.-Geral da Divulgação, 1983. - 16 p.  
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1983]. - Vol. XIII. - p. 27-53 
378 Cfr. Fundo Biblioteca PR: Mensagem de Ano Novo / António Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 1 
de Janeiro de 1985 In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1985]. - 
Vol. XVII. - p. 1-14 
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O X Governo Constitucional, chefiado por Cavaco Silva, tomou posse em 6 de 

Novembro de 1985. Ramalho Eanes aceitou nomear um governo minoritário do PSD, uma 

vez garantida a viabilização parlamentar através da não hostilização do PRD. 

Ao longo do 2.º mandato, Ramalho Eanes realizou numerosas visitas oficiais e de Estado: 

 Em 1981, visita à RFA (Maio), visita oficial a Moçambique379, Zâmbia e Tanzânia 

(Novembro). 

 Em 1982, visitas oficiais a Angola e Bélgica (Abril); visita oficial à Áustria 

(Outubro); visitas oficiais à Guiné-Bissau e Argélia (Dezembro). 

 Em 1983, visitas oficiais à Grécia e ao Egipto (Março-Abril); visita oficial aos 

EUA380, onde debateu com o Secretário-Geral da ONU, Perez de Cuellar, a 

situação de Timor-Leste (Setembro). 

 Em 1984, visitas oficiais ao Zaire e ao Congo (Março); visita oficial ao Canadá381 

(Abril); deslocação a Estrasburgo, onde discursou na reunião da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa382 (Maio). 

 Em 1985, deslocação ao Brasil para assistir ao funeral do Presidente brasileiro, 

Tancredo Neves (Abril); visita particular a Moçambique (Abril); visitas oficiais à 

China e à Jugoslávia (Maio); deslocação a Nova Iorque a fim de participar na 

                                                 
379

 Cfr. Fundo Biblioteca PR:  Discurso [do Presidente da República] no Maputo / António Ramalho Eanes. - 
Discurso proferido em 25 de Novembro, no âmbito da visita oficial a Moçambique, Zâmbia e Tanzânia, 
decorrida de 23 de Novembro a 5 de Dezembro de 1981 In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : 
Presidência da República, 1981]. - Vol. X. - p. 479-499 
380 Cfr. Fundo Biblioteca PR:  [Discurso do Presidente da República no] jantar na Casa Branca / António 
Ramalho Eanes. - Discurso proferido em 15 de Setembro, na Casa Branca, no jantar oferecido pelo 
Presidente Reagan em honra do Presidente da República, no âmbito da visita oficial aos Estados Unidos, 
decorrida de 15 a 19 de Setembro de 1983. - Também publicado com o título: Discurso do Presidente da 
República, General Ramalho Eanes, em: Viagem presidencial aos Estados Unidos da América. - Lisboa : 
Dir.-Geral da Divulgação, 1984. - p. 29-31 In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da 
República, 1983]. - Vol. XIV. - p. 213-218 
381

Cfr. Processo do Arquivo PR: PT PR/AHPR/GB/GB0202/GB020201/2096, viagem presidencial ao 
Canadá, 14 a 19 de Abril de 1984. Contém lista de presentes a oferecer; tópicos gerais sobre os discursos. 
Cfr. Fundo Biblioteca PR: Visita do Presidente da República ao Canadá : discursos proferidos durante a 
visita oficial que o Presidente da República, General Ramalho Eanes, fez ao Canadá . - Lisboa : Direcção-
Geral da Comunicação Social, imp. 1985. - 77 p. ; 21 cm. - Visita oficial realizada de 15 a 18 de Abril de 
1984. - (Brochado) : oferta 
382 Cfr. Processo do Arquivo PR : PT PR/AHPR/GB/GB0202/GB020201/2112, visita oficial do Presidente da 
República ao Conselho da Europa, de Estrasburgo, de 8 a 10 de Maio de 1984; contém discursos. Cfr. Fundo 
Biblioteca PR: [Discurso do Presidente da República] na sessão do Parlamento Europeu / António Ramalho 
Eanes. - Discurso proferido em 13 de Novembro no âmbito da visita oficial ao Parlamento Europeu. - 
Também publicado com o título: Discurso proferido pelo Presidente da República, no Parlamento Europeu, 
em Estrasburgo. - Lisboa : Dir.-Geral da Divulgação, 1979. - p. 13-21 
In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : Presidência da República, 1978]. - Vol. IV. - p. 737-762 
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Assembleia Geral da ONU (onde discursou em 23 de Outubro)383. Visita a Portugal 

da rainha Isabel II da Grã-Bretanha, 25 a 29 de 1985384. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
383 Cfr. Fundo Biblioteca PR: Discurso do Presidente da República nas] Nações Unidas / António Ramalho 
Eanes. – Discurso proferido em 23 de Outubro de 1985 In: Discursos / António Ramalho Eanes. - [Lisboa : 
Presidência da República, 1985]. - Vol. XVIII. - p. 331-344 
384 Cfr. Processo de Arquivo PR: PT PR/AHPR/CC/CC0206/0799, contendo carta convite do Presidente e 
resposta da rainha, apresentação dos diferentes programas, comitiva, organização de convites para o 
banquete, condecorações, relação de presentes trocados, discursos. 
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5. Princípios para uma metodologia de organização da documentação do 

Chefe de Estado 

 

 
(…) uma metodologia é um work  in progress, haverá sempre alguma possibilidade de fignolage!385  

 

 In CAMARGO, Ana Maria de Almeida ; GOULARD,  Silvana  – op.cit, p.12. 

 

 

5.1. Procedimentos metodológicos adoptados na organização da documentação 

de Chefes de Estado: os casos de França e Brasil386 

 

França : Conceito funcional ou orgânico387  

Arquivo Presidencial de Gisard d’ Estaing (1974-1981) 

Os processos do Presidente Giscard d’Estaing eram constituídos por documentos 

provenientes do seu Secretariado Particular, transmitidos diariamente ao Serviço de 

Arquivo do Eliseu, que os organizava segundo um plano de classificação. Documentos 

emanados directamente do Presidente como, por exemplo, rascunhos ou projectos de 

Discursos, alocuções televisivas, telegramas, mensagens escritas ou anotadas pelo próprio. 

Figurava, igualmente, correspondência ao nível do Secretariado Particular, dirigido por 

Marguerite Villetelle, processos das sessões do Conselho de Ministros e do Conselho de 

Política Nuclear Exterior, todos eles ordenados cronologicamente. Com excepção dos 

processos preparatórios do Conselho de Defesa que foram mantidos na posse do Estado 

Maior. 

No entanto, o verdadeiro cerne do fundo Presidencial residia na colecção original de perto 

de 30.000 notas, designadas “notes pour les urgences”, transmitidas quotidianamente ao 

Presidente pelos seus colaboradores e ordenadas cronologicamente: 

 

“le Président voit le Secrétaire Général de l’ Élysée tous les jours et une réunion hebdomadaire avec quelques 

conseillers est fixée les lundis matins. Mais, plus que les entretiens, Valéry Giscard d’ Estaing préfère les 

                                                 
385 Aperfeiçoamento de uma obra com zelo excessivo. 
386 Brasil inspirado na Escola Anglo-Saxónica. 
387 Conceito adoptado em França, a partir de 1980, baseado na reunião num fundo único de todos os 
documentos produzidos e recebidos por um Chefe de Estado e colaboradores de seu gabinete no exercício de 
suas funções. 
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notes écrites388. (…) à l’ Élysée, elles sont remises tous les soirs au Président par le Secrétaire Général – qui 

peut les annoter-, puis rendues le lendemain aux conseillers avec les apostilles présidentielles au feutre vert, 

d’ abord, à l’ encre plus résistant ensuite389; mais elles sont remises sous forme de photocopies, le Secrétariat 

Particulier du Président conservant les originaux qui forment aujourd’ hui cette exceptionelle collection”390 . 

 

No entanto, os processos produzidos pelo Presidente representavam apenas uma parte do 

fundo, a maioria da documentação era produzida pelos seus conselheiros. No total, Valéry 

Giscard d’ Estaing teve quarenta e seis colaboradores “oficiais”, cuja nomeação foi objecto 

de publicação no “Jornal Oficial”, sem contar com os vinte membros do Estado-Maior, os 

três comandantes militares do Palácio e os doze conselheiros “oficiais”391. Todos os 

membros do Secretariado-Geral da Presidência da República eram convidados a enviar os 

seus processos ao arquivista do Eliseu, desde que não fossem de uso corrente, e 

posteriormente, quando cessassem funções. Geralmente, no momento de substituição dos 

membros do Secretariado-Geral da Presidência, o Presidente recordava as disposições, 

reforçando as medidas de confidencialidade e comunicabilidade dos processos392. 

Para além dos “processos preparatórios dos conselhos restritos”, que o Presidente restituía 

aos seus colaboradores no final das sessões, também eram entregues os “dossiers das 

reuniões interministeriais”, que se realizavam em Matignon; as notas e correspondência 

trocada com os gabinetes ministeriais; os numerosos relatórios endereçados ao Eliseu pelo 

Estado; toda a documentação que permitisse esclarecer o “processo de tomada de decisão”. 

A actividade principal dos conselheiros do Eliseu consistia na recolha de informações e 

notas que fossem essenciais para transmitir ao Presidente. A maior parte dos colaboradores 

de Valéry Gicard d’ Estaing acabaram por entregar os seus processos ao Serviço de 

Arquivo do Eliseu. 

O último conjunto de processos incorporava o “sub-fundo dos Serviços Permanentes da 

Presidência”, constituídos por documentação oriunda dos diversos serviços: comando 

                                                 
388 Já anteriormente, no Ministério das Finanças, Michel Poniatowski tinha concebido esse sistema de “notas 
para as urgências”. 
389 Alertado por Perrine Canavaggio sobre os problemas de conservação que levantava a tinta verde, o 
Presidente da República demandou um estudo por parte do Centro de Investigação incidindo sobre a 
conservação dos documentos gráficos. As conclusões positivas desse estudo acarretaram a utilização de uma 
tinta mais resistente, reveladora do cuidado empregue por Valéry Giscard d’ Estaing na conservação dos seus 
escritos. 
390 Vide Archives Nationales – Archives de la présidence de la République Valéry Giscard d’ Estaing : 1974-

1981. Somogy: Paris, 2007, p.12. 
391 Veja-se lista de colaboradores de V. Giscard d’ Estaing entre 1974 e 1981, lista que deve ser concebida 
para cada mandato presidencial. 
392 A primeira circular foi assinada por Claude Pierre-Brossolette, a 14 de Fevereiro de 1975; uma segunda 
foi difundida a 13 de Novembro de 1978, por Jean François-Poncet. 
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militar, serviço de protocolo, serviço de imprensa, serviço de fotografia, serviço de 

correspondência, serviço social, serviço de segurança do Presidente da República, serviço 

de telecomunicações e o serviço de arquivos. 

Na sua maioria, os Arquivos Presidenciais eram entregues aos Arquivos Nacionais pelo 

Serviço de Arquivo do Eliseu. A classificação empreendida não desvirtuava as 

características dos processos, característica essencial à investigação histórica. A iniciar 

cada sub-fundo encontravam-se a “cronologia das notas e da correspondência”, tal como os 

“processos de intervenções”; em seguida, os “processos de trabalho”, que formavam séries 

organizadas por acontecimentos, instituição, país ou área geográfica. Alguns desses 

“processos de trabalho” eram entregues, por fases, podendo ter sido divididos e 

modificados, em relação ao seu estado inicial. Alguns, ainda consultados, pelos sucessores 

dos produtores principais, permaneceram de uso corrente até ao fim dos mandatos. A 

classificação procurou reagrupar os processos por produtor principal, sempre que fosse 

possível identificar com precisão. Para os “processos provindos do Secretariado-Geral da 

Presidência da República”, o produtor principal era o conselheiro técnico ou o responsável 

pela missão; para os outros, era o serviço de funcionamento que era tido em conta. Para 

certas áreas, como a diplomacia, gestão do território ou imprensa, prevaleceu o respeito 

pela ordem original, definido por um secretariado comum: a célula de trabalho era 

designada como produtor principal. Cada sub-fundo foi tratado dessa forma, dentro de um 

quadro de classificação geral, que reflectia o funcionamento do Eliseu durante o período de 

Giscard d’ Estaing (1974-1981). 

Foi conferido um tratamento particular ao “Arquivo do Serviço de Correspondência”, por 

outro lado, as eliminações foram reduzidas ao mínimo, tendo sido destruídas, apenas, as 

cópias de documentos com numerosos exemplares. 

O tratamento material do fundo foi realizado, conjuntamente, com a operação de 

classificação e de inventário: estampilhagem de peças originais anotadas pelo Presidente 

da República; acondicionamento dos processos em materiais próprios para conservação, 

tendo em atenção os elementos que pudessem degradar o papel (metal e plástico) e 

numeração dos “clichés” fotográficos produzidos a partir de 1977 pela Presidência da 

República, retratando as actividades quotidianas do Presidente. 

Os documentos foram tratados em conformidade com a norma ISAD - (G) de descrição de 

arquivos, adoptando-se uma descrição ao nível do processo. Uma unidade de arquivamento 

podia conter dezenas de processos, e era efectuada uma indexação rigorosa. 
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Esta documentação era única, permitindo ilustrar as “Actividades do Presidente Giscard d’ 

Estaing” ao nível protocolar. Única, igualmente, por reflectir o funcionamento quotidiano 

do Eliseu, nos anos 70. A documentação expressava a transmissão directa de opiniões do 

Presidente através de anotações sucintas, mas reveladoras. Contrariamente a Georges 

Pompidou, que não hesitou em desenvolver as suas ideias em numerosas frases 

contempladas em notas de um colaborador, Valéry Giscard d’ Estaing utilizou apenas 

algumas palavras, preferindo utilizar a sua pluma na escritura dos discursos ou 

“intervenções” que pronunciou nas diversas cerimónias ou deslocações. 

As anotações dos seus conselheiros não eram menos elucidativas: elas permitiam seguir o 

caminho de um processo e a forma como este tinha sido tratado. Em todos os domínios da 

vida política, interna e externa, eles ilustravam os seus pontos de vista e as sugestões feitas 

ao Presidente da República. Testemunham, sobretudo, a informação e a resposta 

endereçada à administração respeitante, num período onde a regra era para os conselheiros 

dos gabinetes ministeriais entregarem os seus processos aos arquivos. 

Fontes fundamentais para um trabalho de investigação em história política, institucional, 

económica, social, diplomática, militar ou judicial, os Arquivos da Presidência da 

República tinham o principal trunfo de serem sintéticos. Só as informações mais 

importantes eram transmitidas ao Eliseu para serem tratadas sob a forma de “notas de 

síntese” que constituíam a fase última do resultado do “processo de decisão”. Redigidas no 

centro de um dos poderes mais importantes do mundo, essas notas constituíam o 

testemunho de extrema complexidade e de diversidade do “exercício de poder do 

Presidente da República”. Tomada no seu conjunto, essa documentação esclarece um 

período difícil de analisar393. 

Na realidade, uma das lacunas da “lei de 1979 sobre os Arquivos dos Políticos”, referia-se 

ao facto de estes conservarem a faculdade de “acesso aos seus arquivos”. A lei previa que 

se um Presidente da República ou seus conselheiros, entregassem os seus arquivos, na 

qualidade de Arquivos Públicos, os seus sucessores, teriam automaticamente acesso a esses 

documentos (art. 20 do decreto n. 79-1037). Por outro lado, um antigo Presidente tornava-

se, com o fim do seu mandato, uma simples pessoa privada e não podia conservar o acesso 

aos documentos que produziu na qualidade de Presidente da República. Na teoria, ele era 

considerado um cidadão comum, passando por um sistema de comunicação por derrogação 

                                                 
393 “l’ essentiel se resume à la annotation quotidienne de dizaines de parapheurs de notes, lettres, requêtes, 
décrets, lois, grâces, avis, études, rapports de police, suggestions, demandes de décisions émanant de tous les 
horizons, filtres-ou non-par ses conseillers”. Cfr. ATTALI, Jacques – Verbatim, t.I, 1981-1986. Paris : 
Fayard, 1993, p.8. 



128 
 

até à expiração do prazo de não-comunicabilidade. Esta situação conduziu à proposta de 

uma outra fórmula – a do “protocolo de entrega” – que representava uma ruptura e um 

avanço considerável, na medida em que era adaptado a esse tipo de fundo e favorecia a 

recolha. De resto, ele foi intensamente utilizado pelos arquivos dos gabinetes ministeriais, 

onde o volume de entrega não cessou de crescer. 

O “protocolo de entrega” fixou as “regras de comunicação dos Arquivos Presidenciais”. 

Inspirando-se na legislação - decreto 79-1038 de 3 de Dezembro de 1979 -, foi aplicado um 

prazo de sessenta anos ao conjunto de Arquivos Presidenciais e, desse ponto de vista, o 

“Fundo Presidencial Valéry Giscard d’ Estaing” não constituía excepção. Quanto aos 

princípios que regiam a instrução de derrogação, feito pelo conservador responsável pelo 

fundo, eram idênticos para qualquer pedido relativo aos fundos que não eram livremente 

comunicáveis. O pedido de derrogação era endereçado pelos Arquivos Nacionais a Valéry 

Giscard d’ Estaing, com um aviso justificativo, que seria favorável para certos processos 

ou inteiramente desfavorável, atendendo ao segredo imposto pela lei. Depois de obter 

conhecimento da resposta do Presidente, a Direcção de Arquivos de França endereçava ao 

investigador a resposta ao seu pedido. Autorizava a consulta se a sua comunicação 

obtivesse um aviso favorável por parte dos Arquivos de França e do Presidente. 

Valéry Giscard d’ Estaing, foi responsável por uma prática, que François Mitterrand em 

seguida desenvolveu. A sua documentação disposta, representava 600 metros lineares, com 

um volume três vezes superior ao fundo do General de Gaulle ou de Georges Pompidou. 

Pouco numerosos foram os processos dispersos ou parcamente documentados, todos os 

domínios foram largamente cobertos e contribuíram para a compreensão dessa série sem 

equivalente: “notas para as urgências” que retratam, de forma singular, uma faceta da 

história do mandato de Giscad d’ Estaing. 

No entanto, deveremos realçar que, como todos os fundos, os “Arquivos Presidenciais de 

Valéry Giscard d’ Estaing” não podem ser abordados sem um conhecimento prévio do 

funcionamento do Eliseu e interpretados através do confronto com outras fontes. 

 

Brasil 394  

Arquivo Presidencial José Sarney 395 

                                                 
394 Reunião num acervo único, de todos os documentos produzidos ou recebidos por um Presidente, ao longo 
da sua carreira (inspirado na escola Anglo-Saxónica). 
395 Cfr. SILVA, Suely Braga da (coord.) – Os Presidentes da República : guia dos acervos privados. Rio de 
Janeiro : Fundação Getúlio Vargas, 1989, pp.94-97.  
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O Arquivo do Presidente José Sarney apresentava, até Março de 1989, 17.000 documentos 

textuais, 348 caixas de recortes de jornais, 13.500 registos fotográficos, 110 albúns 

fotográficos de dimensões diversas, 2 filmes em 35 mm, 340 estojos de filmes de 16 mm, 

1.500 reportagens de 35 mm, 460 horas de fitas vídeo-magnéticas, 67 discos e 10 fitas 

audio-magnéticas. 

A maioria da documentação arquivística - entre 80 a 90% - referia-se ao período da 

Presidência da República, e os documentos receberam tratamento de arquivístico 

acompanhando a “agenda diária do titular”. A documentação incluía cópias dos principais 

despachos do Presidente; actas de reuniões ministeriais; cartas contendo pedidos de 

demissão de ministros; programas de governo e orçamentos; programas de visitas oficiais; 

documentos relativos a visitas de Chefes de Estado estrangeiros ao Brasil. Existiam 

também discursos pronunciados pelo Presidente José Sarney, documentos sobre as eleições 

municipais de 1986, inúmeras felicitações de Natal enviadas por autoridades estrangeiras, 

pesquisas de opinião pública encaminhadas à Presidência da República por diferentes 

instituições e a correspondência privada do Presidente. 

A maior parte da documentação era constituída por cartas de populares dirigidas ao titular, 

contendo desde pedidos, congratulações e manifestações de apoio, até denúncias de 

corrupção e sugestões endereçadas ao governo. Relativos ao período presidencial são 

também os recortes de jornais, que tratam de temas diversos como a produção intelectual 

do titular, incluindo também material de imprensa internacional. 

Em relação aos documentos textuais anteriores ao período da Presidência da República, 

salienta-se a série “produção intelectual”, que abrange tudo o que diz respeito à actividade 

literária de José Sarney: correspondência, lançamento de livros, pesquisas, artigos, citações 

e provérbios, Academia Brasileira de Letras, além dos seus discursos. A série “vice-

Presidente” abrange assuntos como a Frente Liberal, a Aliança Democrática e a sucessão 

presidencial de João Figueiredo, cuja documentação retrata desde a campanha, o Colégio 

Eleitoral e a interinidade, até propostas e subsídios de programas encaminhados ao 

governo da Nova República. 

Quanto à documentação relativa à série “actividades anteriores”  - deputado federal, 

governador, senador, Presidente da Aliança Renovadora Nacional (Arena) e Presidente do 

Partido Social Democrático (PSD) - não foi possível precisar os principais assuntos, uma 

vez que esta série encontrava-se apenas identificada. Reforçamos que deveriam constituir 

secções “facetas” do indivíduo. 
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Tal como ocorre com a documentação textual, os “documentos audiovisuais” cobriam 

basicamente o período presidencial, considerando-se como inicio o Colégio Eleitoral de 

1985. De um modo geral, esta documentação espelha a agenda presidencial, cujo dia-a-dia 

era registado por um repórter e um fotógrafo - ambos à disposição do Presidente Sarney - 

além dos registos efectuados pela Empresa Brasileira de Notícias-EBN. Havia ainda 

“doações avulsas” que tratavam de assuntos diversos, inclusive relatórios. Relacionadas 

também com o período presidencial eram as fitas videomagnéticas, na sua grande maioria 

doadas ao titular, e que tratavam de assuntos diversos: eventos em que o Presidente José 

Sarney tenha participado, relatório sobre o andamento da construção da Ferrovia Norte-

Sul, etc. 

Destaca-se ainda no Arquivo Audiovisual a existência de cerca de dez cassetes, que 

equivaleriam a cartas populares, contendo pedidos, manifestações de apoio e cartas 

religiosas. Os discos, são quase sempre provenientes de doações dos próprios 

compositores, em apoio à política do governo, ou de gravadoras, como cortesia de fim de 

ano, incluindo músicas militares, música sertaneja e popular brasileira, entre outros 

géneros. De um modo geral, eram registos de  pequena tiragem. 

Relativamente aos documentos audiovisuais anteriores à gestão presidencial, existiam 

coberturas cinematográficas de inaugurações, eventos sociais e políticos do Maranhão, 

focalizando principalmente os familiares do titular; documentários que cobriam o período 

de 1950 a 1980; slides sobre eventos familiares e inauguração de obras no Maranhão. 

Existiam também fotos avulsas do titular quando criança, do seu casamento, além de outras 

retratando a sua actuação na vida pública. 

Em 1989, toda esta documentação encontrava-se parcialmente descrita e organizada em 

séries: documentos pessoais; produção intelectual; correspondência (activa e passiva: 

oficial, pessoal e popular); Presidente da República; vice-presidente; actividades anteriores 

(deputado federal, governador, senador, presidente da Arena e Presidente do PSD); 

media/noticiário/divulgação (repercussão da acção política e administrativa). 

A documentação bibliográfica encontrava-se parcialmente organizada, podendo ser 

recuperada por autor, assunto e título, bem como através de sistema informático que 

possibilitava a recuperação por outros campos. Trata-se de uma colecção formada por 

doações recebidas ao longo do exercício da Presidência da República, tendo sido 

transferido para o Maranhão no término do mandato do titular396. 

                                                 
396Vide também Pró-Documento da Fundação Nacional Pró-Memória (elab.) – Diagnóstico do acervo 

bibliográfico do Presidente José Sarney. 
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Essa documentação era composta por 5.400 documentos, sendo 3.000 livros, 500 folhetos, 

665 exemplares de revistas e 1.245 exemplares de periódicos. Versavam, essencialmente, a 

literatura brasileira, com ênfase na poesia; história contemporânea do Brasil; obras sobre 

Direito, especialmente Direito Constitucional; publicações religiosas e sobre economia. Os 

jornais cobriam a trajectória política do titular, tendo como destaque as viagens realizadas 

à União Soviética e à China e o período relativo à doença e morte de Tancredo Neves. 

 

 

5.2. O Arquivo Presidencial Fernando Henrique Cardoso: o conceito pessoal397 

: a aplicação de princípios arquivísticos à documentação de Biblioteca, Museu 

e Centros de Documentação 

 

Na metodologia brasileira de tratamento dos documentos do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, a coexistência, no fundo, de ambientes técnicos distintos – arquivo e biblioteca - 

determinou a formulação de uma estratégia de tratamento que – sem desconsiderar as 

especificidades de cada um deles e as convenções adoptadas nas suas respectivas áreas - 

acabou por submetê-los a “práticas descritivas comuns”. 

O critério adoptado para delimitar as fronteiras entre tais ambientes levou em conta, 

primordialmente, o grau de autonomia dos documentos. “Trata-se de indicador pouco 

utilizado no âmbito das rotinas das entidades que mantêm ambos os serviços, de arquivo e 

biblioteca, demarcados quase sempre pelas características físicas do material sob sua 

guarda”398. 

Segundo esta metodologia, foi necessário compatibilizar o procedimento descritivo, para 

contemplar tanto a abordagem arquivística, quanto a biblioteconómica. Critério que poderá 

ser questionável, na medida em que a solução poderá ser resolvida através de um software 

que permita a recuperação da informação em bases de dados de descrição documental 

distintas399. 

                                                 
397 Designando conceito pessoal: reunião num acervo único de todos os documentos produzidos ou recebidos 
por um Presidente ao longo de sua carreira. Conceito adoptado no Brasil, EUA e em França (até 1980). 
398 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida ; GOULARD, Silvana , op.cit.,p.54. 
399 Exemplo do Software IDEA@ALM, solução inovadora, já comercializada em Portugal, concebida para 
satisfazer os requisitos de gestão, preservação, exposição e acesso ao património cultural de qualquer 
organização. Desenhado com base no paradigma ALM (Archies, Libraries, Museums) permite o tratamento 
totalmente integrado da informação pertencente ao Arquivo Histórico, Biblioteca e ao Museu, assegurando 
em simultâneo a particularização dos standards e métodos de trabalho específicos de cada uma destas áreas 
de informação. 
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No caso da biblioteca, os documentos têm autonomia de significado e constituem unidades 

de auto-suficiência, cuja descrição pode ser feita a partir de regras gerais, sem que se 

considere o contexto em que foram produzidos ou acumulados. Os documentos de arquivo, 

pelo contrário, não prescindem da relação que mantêm entre si e com o conjunto. 

Segundo esta metodologia, a necessidade de atribuir à biblioteca a funcionalidade que lhe é 

própria, descrevendo (catalogando) e indexando seus documentos, de acordo com normas 

convencionais da área, não deveria impedir que as diferentes unidades que a integram se 

submetessem, sempre que possível, a um processo de contextualização. 

O tratamento técnico desses documentos de biblioteca remete-nos, pontualmente, para 

autores, títulos, datas, editoras, locais de publicação, assuntos. É possível vê-los também, 

segundo os mesmos critérios biblioteconómicos, como seriados classificados segundo 

sistema de classificação. Mas há níveis mais específicos de contexto a que podem ser 

remetidos os documentos de biblioteca, a exemplo do que ocorre com os livros oferecidos 

ao Presidente da República, nas cerimónias de troca de presentes entre Chefes de Estado e 

em tantas outras ocasiões. As dedicatórias, os cartões de encaminhamento e o registo de 

entrada de livros no Serviço da Presidência da República deverão permitir delimitar com 

rigor o contexto imediato que justifica a presença de tais documentos no fundo da 

Biblioteca, utilizando por exemplo o campo das notas400. O mesmo se pode dizer de 

determinados trabalhos de autoria do titular, produzidos em função de eventos precisos401. 

Segundo a metodologia de organização dos documentos do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, da mesma forma que os documentos de biblioteca, os de arquivo admitiriam, sob 

certas condições, um duplo tratamento, ou seja, o emprego suplementar de referência 

bibliográfica como mecanismo de individualização. O que devia ocorrer em todas as 

manifestações do Presidente da República que configurem autoria - por exemplo os 

Discursos402, Entrevistas, Comunicações, etc.- e sempre que o documento for passível de 

abordagem tópica. “A aplicação de tais regras é alheia às condições formais dos 

                                                 
400 Neste âmbito, o Presidente da República Jorge Sampaio enviou à Direcção de Serviços de Documentação 
e Arquivo da Presidência, no final dos seus dois mandatos, as obras que lhe foram oferecidas. O ex-
Presidente Jorge Sampaio doou também a sua biblioteca pessoal (algumas monografias possuem dedicatória), 
deixando um documento legal manifestando a sua vontade que a colecção não fosse desmantelada e 
permanecesse de acesso público. Cfr. Direcção de Serviços de Documentação e Arquivo (org.) - Biblioteca 

Privada de Jorge Sampaio. Lisboa : Presidência da República, 2006. 
401 Vide Lista de glossário de eventos produzidos de acordo com o modelo brasileiro, Anexo 3 – Glossário de 
tipos de eventos (Brasil). Selecção de eventos extraídos do “Glossário de eventos”, Segundo o modelo 
brasileiro de tratamento do acervo de Fernando Henrique Cardoso e que ajuda a contextualizar os 
documentos 
402 Vide SANTO, Paula do Espírito – Estudos de comunicação política : análise de conteúdo da mensagem 

na campanha e pós campanha eleitoral nas eleições presidenciais. Lisboa : Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas, 2008.  
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documentos, que podem ter diferentes géneros [tipologias], suportes, técnicas de registo, 

estádios de elaboração e modalidades de autoria”403. 

O conjunto de objectos que se convencionou designar de documentação tridimensional404, 

mantém diferentes graus de aproximação com o género textual. Há objectos inteiramente 

desprovidos de inscrições ou legendas indicativas das circunstâncias em que passaram a 

integrar o fundo, dependendo da existência de outros documentos (bilhetes, cartões de 

visita, cartas e ofícios de encaminhamento). Por outro lado, há objectos que ostentam, por 

meio de inscrições que lhe são justapostas (em geral dedicatórias) a função que cumprem. 

E há outros ainda que, são réplicas perfeitas de documentos textuais, deles se diferenciando 

apenas pelo uso de suportes especiais405. 

Ao contrário dos livros, periódicos e outras publicações que pertencem ao espaço da 

biblioteca e ali sofrem tratamento convencional406, os inúmeros artefactos do fundo 

deverão ser - de acordo com a metodologia brasileira - submetidos a operações de 

contextualização que se aplicam aos documentos de arquivo. Com excepção de algumas 

peças que ostentam, de forma indelével, inscrições elucidativas da funcionalidade que 

cumpriram, as demais retiram única e exclusivamente do contexto seu estatuto documental, 

o mesmo se passando com os livros. 

Na metodologia brasileira referenciada, a simples presença de objectos tridimensionais não 

implica a criação de um ambiente técnico museológico, como tem sido a opção de várias 

instituições similares. Os artefactos, apesar de exigirem cuidados especiais de 

armazenamento e de desenvolverem um papel preponderante na actividade expositiva, 

podem compor, ao lado de outras tipologias documentais, o conjunto articulado a que se 

chama arquivo. Segundo essa metodologia, o carácter heterogéneo do conjunto de objectos 

existentes no fundo - trabalhos artísticos, condecorações, material de propaganda, etc. - não 

autoriza a tratá-los segundo os preceitos da museologia, verificando-se “(…) a absoluta 

necessidade de manter o vínculo orgânico entre os objectos e as acções que por eles se 

                                                 
403Um exemplo desse tratamento poderá ser um dossier preparatório de uma Visita de Estado, conjunto de 
documentos preparatórios, sistematizações provisórias  e textos de apoio, no meio dos quais se encontram 
trabalhos perfeitamente identificáveis a partir de regras de biblioteconomia. Cfr. CAMARGO, Ana Maria de 
Almeida ; GOULARD, Silvana , op.cit.,p.56. 
404 Documentos museológicos incorporados no fundo do Museu da Presidência da República e que sofreram 
tratamento documental específico. 
405 SEMEDO, Alice; LOPES, J. Teixeira (coord.) - Museus, discursos e representações. Porto : 
Afrontamento, 2006. 
406 Exemplo do seriado “Damião de Góis” e edição dos “Discursos do Presidente Ramalho Eanes”, tratados 
biblioteconomicamente em software de Bibliotecas (Bibliobase), segundo normas de descrição bibliográfica 
(ISBD), indexados pelo EUROVOC e utilizando a classificação Decimal Universal. 
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expressam (…)”407. Nessa medida é que se torna possível verificar os diferentes níveis de 

intensidade da força probatória de tais documentos: alta no caso das distinções honoríficas 

e de várias homenagens personalizadas, e baixa, nos demais casos. “A própria guarda 

definitiva de objectos deve levar em conta, num eventual processo de avaliação, a função 

simbólica de certos itens, cuja materialidade tridimensional pode perfeitamente ceder lugar 

a imagens fotográficas ou informações referenciais”408. 

Grande diversidade de suportes e formatos integram o fundo referenciado, devendo ser 

identificados dois padrões distintos na organização dos documentos: o que associa a 

configuração lógica à material, aplicada na biblioteca, e a que dissocia uma da outra, 

aplicada no arquivo. 

Na biblioteca, a utilização da Classificação Decimal Universal (CDU) que identifica os 

temas ou outro sistema de classificação universal409 que permita contemplar as diferentes 

áreas temáticas do fundo biblioteconómico, facilita a reunião das obras de um mesmo 

assunto, e no seu interior os diferentes autores que dele se ocuparam, facilitando o acesso 

aos documentos. 

No arquivo, as operações de classificação e disposição física dos documentos são 

dissociadas. De um lado, temos a configuração lógica, que determina a maneira como os 

documentos devem ser classificados de modo a preservar a sua organicidade (sua 

capacidade de reflectir funções e actividades da pessoa que lhes deu origem) e a permitir 

critérios de acesso. A classificação recai sobre a unidade de descrição, ou seja, sobre os 

documentos (entidades singulares ou compostas) cuja individualidade se pretende 

recuperar a partir do contexto em que foram acumulados. 

Por outro lado, a configuração material, determina a forma como os documentos devem ser 

acondicionados e armazenados, em ambientes favoráveis à manutenção da sua integridade 

física. Trata-se aqui de compatibilizar os diferentes suportes e formatos às condições dos 

depósitos (temperatura, humidade relativa e iluminação), segundo os preceitos da 

conservação preventiva. As unidades de arquivamento são tomadas como base mínima de 

acondicionamento e armazenamento, numa perspectiva de racionalização dos espaços. 

Segundo esta metodologia brasileira, a organização lógica do fundo, na área do arquivo, é 

norteada pela funcionalidade, pela identificação do elo entre os documentos e as 

actividades que lhes deram origem, de modo a que haja uma representação do contexto que 

                                                 
407 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida ; GOULARD, Silvana, op.cit.p.58 
408 Idem,p.58. 
409 Como por exemplo o Eurovoc utilizado na Biblioteca Presidência da República Portuguesa. 
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justificou a acumulação e guarda. A unidade de descrição considera, de preferência, o 

documento singular (peça), qualquer que seja seu conteúdo, suporte, forma ou formato. 

Constituem excepções à regra, documentos anexados a outros (documentos de 

encaminhamento e processos) e os conjuntos formados pela cobertura de um mesmo 

episódio (reportagem fotográfica e noticiário de imprensa). “Só em casos excepcionais se 

utiliza o dossiê como unidade, já que a reunião de documentos de natureza diversa em 

torno de um episódio vem consignada no instrumento descritivo,410 sem que os 

documentos estejam fisicamente próximos ou que tenha havido a intenção prévia de 

aproximá-los. É o que acontece, por exemplo, com os documentos produzidos por ocasião 

da atribuição do doutoramento honoris causa a um chefe de Estado”
411

, 
 ocorrido em 

determinada data e lugar: diploma, fotografia, discurso de saudação (manuscrito, em 

suporte papel), discurso de agradecimento (gravado), medalha de bronze, noticiário de 

imprensa (recortes de jornais) e prospecto da instituição promotora do evento, configuram 

unidades de arquivamento com características materiais tão distintas que jamais formariam 

um processo, no sentido tradicional da palavra. Armazenados em locais apropriados aos 

seus respectivos formatos, suportes e tamanhos, e distantes uns dos outros, tais documentos 

são logicamente aproximados ou agrupados, por meio do instrumento descritivo (por meio 

de indexação), onde se explicitam suas relações com o mesmo episódio412, ou seja, a 

distinção honoris causa ocorrida em determinado tempo e lugar413. Através de uma 

indexação rigorosa recuperada por um software de pesquisa, a unidade tem de ser 

recuperada intelectualmente e não fisicamente. 

 Estão presentes na documentação dos mandatos presidenciais três grandes sistemas de 

signos: a palavra escrita, a imagem e o som. Há ainda um conjunto de documentos que se 

distingue pela ausência de signos: objectos tridimensionais de diferentes suportes, cujo 

estatuto documental só se recupera a partir de meticulosa contextualização. 

                                                 
410 Vide exemplo de descrição técnica efectuada no Brasil, Anexo 4 – Exemplo de descrição técnica (Brasil) 
411A título de exemplo o doutoramento honoris causa do Presidente permitiu produzir a seguinte tipologia 
documental : discurso, fotografia, vídeo, som gravado, noticiário de imprensa, recortes de jornais e revistas, 
edição do discurso. Constituem exemplos de documentos produzidos em diversos formatos e suportes. Cfr. 
CAMARGO, Ana Maria de Almeida ; GOULARD, Silvana, op.cit., p.60-61. Salienta-se a importância do 
controle da linguagem documental. Vide Glossário de Eventos de acordo com o modelo brasileiro, Anexo 3.  
412Salienta-se a necessidade de compatibilização de linguagens documentais de diversos sectores 
responsáveis pelo tratamento documental, com vista a recuperação de toda a informação produzida em 
diversos suportes, por exemplo, sobre uma Visita de Estado (programa da visita, agenda, discursos, som, 
vídeo, noticiário de imprensa, recortes de imprensa).  
413Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida ; GOULARD, Silvana, op.cit., p.60-61. Salienta-se a 
importância do controle da linguagem documental. Vide Glossário de Eventos de acordo com o modelo 
brasileiro, Anexo 3. 
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Tendo em conta as características que tais “linguagens” impõem aos documentos, 

permitindo que realizem sua função de representação do real a partir de elementos que lhes 

são peculiares, pode ser definida para a área de arquivo a seguinte divisão414: 

 

TIPOLOGIA DOCUMENTAL415   LINGUAGEM PREDOMINANTE 

Documentação textual    palavra escrita / texto 

Documentação sonora (ou fonográfica)  palavra falada /música/som 

Documentação iconográfica    imagem 

Documentação audiovisual    som + imagem 

Documentação tridimensional416   nenhuma(objectos, artefactos) 

 

Nesta metodologia apresentada, o software configurado para o tratamento da 

documentação do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi concebido para contemplar 

operações descritivas diferenciadas, quer fossem de biblioteca ou arquivo, permitindo, ao 

mesmo tempo, o acesso aos documentos e a reconstituição dos vínculos que os unem às 

diferentes actividades, funções e áreas de acção características da trajectória do titular, 

respeitando as especificidades de cada tipologia documental, submetendo-os, no entanto, a 

requisitos comuns417: 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Secção destinada ao registo das configurações formais dos documentos. 

 

CONTEXTO 

Secção destinada ao registo das circunstâncias de origem dos documentos, seja em termos 

gerais (tipos de eventos ou áreas de interesse), seja em termos pontuais. 

                                                 
414 Vide anexo Glossário de Documentos segundo o modelo brasileiro, Anexo 7 – Glossário de Documentos. 
Excerto, segundo modelo brasileiro, de tratamento do acervo de Fernando Henrique Cardoso, podendo vir a 
ser adaptado ao nosso estudo de caso e à tipologia documental produzida durante os mandatos do Presidente 
Ramalho Eanes. Seria importante um levantamento de toda a tipologia de documentação produzida, de 
âmbito arquivístico e biblioteconómico entre 1976 e 1986. 
415 Segundo o suporte. 
416 Designação de objectos (Museu PR). 
417 Vide exemplo de preenchimento dos campos descritivos da base de dados adoptada no modelo de 
organização do Acervo de Fernando Henrique Cardoso, anexo 6 – Modelo brasileiro de preenchimento de 
campos de base de dados. A entrada de dados é feita a partir de seis pontos diferentes : 
arquivo/documentação textual; arquivo/documentação audiovisual; arquivo/documentação sonora, 
arquivo/documentação iconográfica; arquivo/documentação tridimensional; Biblioteca. Todos os documentos 
são descritos a partir de requisitos comuns ou similares. Exemplificamos as áreas, secções ou os campos 
destinados à entrada de dados. 
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NOTAÇÃO  

Secção destinada ao registo dos códigos que permitem localizar os documentos no acervo. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Secção destinada ao registo de informações relativas a condições de acesso, estado de 

conservação, valor e outras características do documento. 

 

“Como a abordagem arquivística é dominante no tratamento do acervo, estendendo-se 

inclusive a elementos que tradicionalmente são submetidos a regras descritivas próprias 

[biblioteconómicas] como os livros e periódicos da biblioteca, a organicidade dos fundos é 

garantida pelo estabelecimento de vínculos entre cada um dos documentos que os integram 

e as atividades mais imediatas que lhes deram origem. Tais ligações ficam evidenciadas a 

partir do preenchimento adequado dos campos da secção Contexto, que são comuns às 

áreas de arquivo (abrangendo todos os géneros [tipologias] documentais418) e de 

biblioteca”419.  

Aplicando a metodologia brasileira adoptada na organização da documentação do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, no caso do “Discurso” pronunciado pelo 

Presidente da República Portuguesa em agradecimento ao facto de ter sido homenageado 

com o “doutoramento honoris causa” por uma universidade, estarão vinculados a esse 

episódio, situado em lugar e tempo determinados, diversas tipologias documentais. Nada 

impedirá que no futuro esse Discurso seja identificado como parte de uma série, 

integrando, junto com outros de teor similar, o conjunto que reúne documentos 

correspondentes às “distinções honoríficas”, ao longo do período em que exerceu cargo 

representativo, cuja inserção, se dá, no âmbito maior da documentação acumulada pelas 

suas “actividades políticas”, como um todo. “As sucessivas dimensões do processo de 

contextualização dos documentos poderão ser contempladas, futuramente, pelos grupos e 

subgrupos que venham a ser construídos a partir dos elementos que compõem a cronologia 

do titular”420. Essa cronologia é fundamental, como foi evidenciado no tratamento da 

documentação do Presidente francês Giscard’ Estaing, porque permitirá seguir a agenda 

diária do Presidente e conhecer as actividades político-económicas e sociais dos mandatos. 

                                                 
418Documentos em papel, fotografias, recortes de imprensa, audiovisuais (cassetes de vídeo, som e objectos 
digitais). 
419 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida ; GOULARD,  Silvana, op.cit.,p.64. 
420Idem,p.65. Vide capítulo referente à Cronologia política do Presidente Ramalho Eanes. 
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Além dos campos relacionados com o evento (tipologia, especificação, local, data e 

período), o software deve oferecer algumas outras indicações de contexto, é o que acontece 

com as tipologias documentais, cujo enunciado é denotativo da sua própria funcionalidade: 

cartão de pêsames, ordem de serviço, contrato de locação, etc. 

Atribuir nomes aos documentos, identificando-os a partir da tipologia, constitui uma das 

operações mais importantes da arquivística421. Segundo a metodologia brasileira de 

organização da documentação do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a elaboração de 

um “glossário de documentos”, tornou-se imprescindível ao trabalho422, de forma a 

promover o uso de termos mais adequados423. “A nomenclatura das espécies e tipos 

documentais praticada na organização do acervo recorreu, sempre que fundamentada, à 

utilização de um recurso da própria língua: a transferência de sentido que, por efeito 

metonímico, nomeia da mesma maneira o ato e o seu registro, independentemente de 

gênero e suporte (…) o conjunto de declarações e opiniões obtidas em colóquio, a que 

chamamos entrevista, também assume a condição de espécie quando publicada em jornal 

ou revista, gravada e fita magnética e registrada em disco óptico, por meio de diferentes 

linguagens (textual, sonora, audiovisual)”424. 

A elaboração de uma tabela auxiliar de documentos deveria respeitar certas tradições, 

como o uso redundante de palavras como documento e registo425. Segundo esta 

metodologia, as tipologias documentais e formatos vêm discriminados em tabelas 

separadas, levando em conta a linguagem pela qual se apresentam. 

A fim de localizar os documentos nos depósitos, adoptou-se critério desvinculado da 

classificação, para que permitisse uma marca identitária própria. Considerou-se unidade de 

arquivamento o próprio documento, quando a consistência do seu formato garantisse 

                                                 
421 Cfr. BELLOTTO, Heloísa – Como fazer análise diplomática e análise  tipológica de documentos de 

arquivo. São Paulo : Arquivo do Estado e Imprensa Oficial do Estado, 2002, p.19.  
422 Vide Glossário de Documentos segundo o modelo brasileiro : exemplo de representação da série discursos 
em diferentes tipologias documentais: documentação textual, audiovisual, sonora, iconográfica (reportagem 
fotográfica de um evento)  e tridimensional, Anexo 7. 
423 No caso brasileiro, não foram considerados os fax e e-mails como tipologias documentais, pois estes 
meios de transmissão podem ser aplicados a bilhetes, cartas, ofícios, memorandos e outras modalidades de 
correspondência. “O problema é mais grave quando se trata de documentação audiovisual, sonora ou 
iconográfica, e que tomam o lugar das espécies, por equívoco as técnicas de registro (gravação) os invólucros 
(cassete) e os suportes (filme, disco).” Cit. por CAMARGO, Ana Maria de Almeida; GOULARD, Silvana, 
op.cit., p.67. 
424 Idem, p.54. 
425 Segundo o modelo brasileiro de organização do acervo de Fernando Henriques Cardoso, as fontes 
utilizadas neste trabalho englobam: manuais de redacção e normas de cerimonial de diferentes serviços 
públicos (disponíveis na internet), dicionários comuns e especializados; e compêndios de direito 
administrativo, já que grande parte da documentação decorrente do exercício de cargos governamentais é 
objecto deste tipo de literatura. 
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autonomia no mobiliário onde eram armazenados, dispensando o uso de recipientes de 

protecção (é o caso de documentos em formato de livro, álbum, etc.) ou elementos 

externos a eles, isto é, invólucros e recipientes cuja proximidade com os documentos não 

afectasse a sua codificação adoptada (é o caso das capas de papel, dos envelopes). 

Os diferentes códigos adoptados contemplavam as dimensões sugeridas pelos formatos e 

modalidades de acondicionamento menos susceptíveis de mudança. Relativamente à 

notação, as regras de aplicação foram pormenorizadas no manual de procedimentos. 

Segundo esta metodologia, os documentos presidenciais – arquivo e biblioteca – deviam 

integrar software documental, com capacidade para gerir grande volume de informação e 

material digitalizado, além de permitir o desenvolvimento de um portal para consulta via 

Internet 426. 

No arquivo, também encontramos a ocorrência de documentos compostos, isto é, aqueles 

que, apesar de compostos por dois ou mais conjuntos documentais, constituem uma 

unidade de descrição. É o caso, entre outros, do noticiário (de imprensa, radiofónico ou 

televisivo), entendido como conjunto de notícias sobre um mesmo evento (género textual, 

sonoro e audiovisual); da reportagem fotográfica, que cobre os acontecimentos a partir de 

múltiplas imagens (tipologia iconográfica); e da distinção honorífica que pode incluir 

colar, faixa e outros componentes (tipologia tridimensional). Na biblioteca, a relação é 

invertida: o número de obras é sempre inferior ao dos registos, devido às entradas 

analíticas de determinados livros e periódicos. Segundo esta metodologia brasileira a 

entrada de dados no software documental é feita no “sistema informático comum à área de 

Arquivo e Biblioteca”, a partir de seis acessos diferentes, independentemente do modo de 

acesso427: 

.Arquivo/documentação textual 

.Arquivo/documentação audiovisual 

                                                 
426 Vide capítulo 6 sobre a preservação digital. No Arquivo Fernando Henriques Cardoso utiliza-se a IBM 
Content Manager que permite a migração harmoniosa das informações sem perda da sua consistência. 
Utiliza-se um servidor Dell dual Xeon de 2.8 GHz, com 4 Gbytes de memória RAM e 143 Gbytes de disco 
útil. Directamente ligado ao servidor via fibre channel o Sun Storagetek modelo FLX680, tem cerca de 11 
Tbytes para armazenamento dos arquivos digitais. A fim de garantir cópia de segurança de todos os dados do 
sistema, dispõe de equipamento Sun Storagetek modelo L80, com duas unidades tipo LT02 e uma tipo LT01, 
além de uma Tape library capaz de armazenar mais de 80 fitas. Um braço mecânico controla a inserção das 
fitas nas unidades de becape, tornando o processo totalmente automatizado. O portal desenvolvido para 
disponibilizar o acervo pela Internet será baseado na IBM Websphere, capaz de interagir com toda a estrutura 
já existente e de apresentar os dados de forma simples e atractiva para os investigadores. As instruções e 
comandos que permitem aos gestores do sistema o adequado manuseio de bases de dados, ferramenta por 
meio do qual se operacionaliza o controle do fundo (arquivo e biblioteca) dentro dos padrões metodológicos 
referidos. 
427 A ordem em que estão dispostos corresponde ao nível de complexidade que representam no processo de 
identificação. 
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.Arquivo/documentação sonora 

.Arquivo/ documentação iconográfica 

.Arquivo/documentação tridimensional 

.Biblioteca 

Tanto os documentos de Arquivo, quanto os de biblioteca, foram descritos a partir de 

campos comuns ou similares distribuídos em quatro áreas nesse sistema informático. O 

processo de identificação teve em conta as especificidades dos documentos de biblioteca e 

das diferentes tipologias documentais do Arquivo, logo a entrada de dados é efectuada 

através de formulários específicos. 

 

 

5.3. Perspectivas para uma análise da documentação produzida ao longo dos 

mandatos de Ramalho Eanes (1976-1986) 

 

A partir do momento em que o General Ramalho Eanes foi eleito Presidente da República 

(1976), toda a documentação por ele produzida enquanto Chefe de Estado passou a ser 

pertença do Arquivo da Presidência da República Portuguesa – documentação pública - 

isto é, parte do património cultural português que, portanto, deveria ser preservado e 

tornado acessível aos investigadores. 

“O que vem a ser um documento pessoal de um Presidente da República? (…) é forçoso 

reconhecer algumas dificuldades na concretização (…) destacando-se a ténue fronteira 

entre o “oficial” e o “particular”, o “público” e o “privado”428, quando se trata do cidadão 

investido na Presidência da República, circunstância que se reflecte na sua documentação 

passada, presente e futura, e se estende, até mesmo, às de seus colaboradores e 

familiares”429. Este conceito alargado à documentação dos seus colaboradores foi 

defendido, em França, a partir de 1974, por Giscard’ Estaing, permitindo uma visão global 

de toda a documentação produzida durante os seus mandatos, conceito designado de 

                                                 
428 A título de exemplo, referenciamos o facto do Presidente Jorge Sampaio ter oferecido os seus “Diários” ao 
Arquivo da Presidência da República. 
429 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida; GOULARD, Silvana -Tempo e circunstância: a abordagem 

contextual dos arquivos privados : procedimentos metodológicos adotados na organização dos documentos 

de Fernando Henrique Cardoso. São Paulo : Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2007, p.12. Nesse âmbito 
da integração do espólio dos colaboradores referenciamos a recente integração no fundo da Biblioteca da 
Presidência do espólio vindo da Biblioteca do Chefe da Casa Civil Dr. Nunes Liberato. 
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funcional ou orgânico, que defendemos na organização da documentação do Presidente 

Ramalho Eanes430. 

É de realçar a complexidade da documentação produzida e recebida por um Presidente da 

República. Será fundamentalmente, de uma aprendizagem decorrente do convívio 

profissional, da consolidação de uma confiança mútua com o titular da documentação, que 

permitirá estabelecer políticas de conservação e acesso à documentação. Torna-se 

determinante assegurar a organização arquivística, informatização, definição e gestão de 

políticas, de comum acordo com o titular do fundo ou com o seu representante. Políticas de 

conservação e restauro, de orçamento e obtenção de recursos, de permissão de acesso e 

pesquisa, de protecção da intimidade431, ou de inserção de outros fundos, são sempre 

questionáveis. 

Cada fundo presidencial reflecte a trajectória e a personalidade do seu titular. Geralmente, 

é acumulado voluntariamente o seu arquivo anterior, mas uma vez eleito Presidente, esse 

poder é parcialmente perdido; e até mesmo, depois de findo o seu mandato, o Presidente, 

nem sempre mantém o domínio sobre a acumulação, qualitativa e quantitativa, de 

documentos que resultam de suas actividades, como verificamos a partir da análise da 

legislação sobre documentação presidencial produzida em 1979, em França, o mesmo 

acontecendo nos Estados Unidos da América. O que torna questionável a manutenção da 

documentação na posse do Presidente da República em Portugal, após o término do seu 

mandato, situação existente devido à falta de regulamentação nacional. “As notas – que 

estão na posse do General Eanes – constituem uma fonte documental para todos os 

interessados em estudar este período tão importante do último quartel do séc. XX 

português. Cumprida a missão de consolidar a democracia, fazer cumprir a Constituição, e 

acompanhar a revisão constitucional (no II mandato), Eanes, ao regressar à vida civil, não 

fomentou a divulgação desses documentos. A maior parte deles ainda continuam nas 

embalagens em que viera da Presidência da República. Algumas cartas foram destruídas: 

Sendo obviamente políticas também eram pessoais e entendo que não devam ser reveladas 

                                                 
430 Até Giscard d’ Estaing dominou em França, na organização da documentação presidencial,  o conceito 
pessoal, baseando na Escola Anglo-Saxónica. 
431 Vide One world one privacy : international conference on privacy and personal data : smart cards, 
reference documentation / 22ª International Conference on Privacy and Personal Data.  Cfr. Lei 67/98 de 26 
de Outubro – Lei da Protecção de Dados Pessoais (transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n. 
95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 
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por respeito a quem as escreveu (…). Também destruí algumas cartas de apoio que 

considerava um pouco acríticas”432. 

Relativamente à correspondência enviada pelo cidadão comum, trata-se de documentação 

encontrada em todos os gabinetes de chefes de governo e de Estado e de altos funcionários 

públicos: documentação de carácter muito mais público que privado433. Reflecte, sem 

dúvida, um contexto, uma época, um nível tecnológico: as cartas podem ser manuscritas, 

electrónicas, sonoras e até mesmo audiovisuais. Na correspondência de opinião são 

importantes as campanhas: produção da sociedade civil organizada. Segundo a perspectiva 

brasileira, dado o volume desse tipo de correspondência, deve-se seguir a mesma 

orientação tomada na metodologia de organização da documentação do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, seguida igualmente pelos Archives Nationales de França e 

pelas Presidential Libraries americanas: “Os registros informatizados dessas cartas foram 

conservados, bem como uma amostra de até 10% de cada categoria, enviadas por 

diferentes camadas da população. Todo o volume restante foi depositado no Arquivo 

Nacional, no Rio de Janeiro”434. 

Relativamente às doações, de todo o tipo – acumulação não decidida pelo titular -, um 

Presidente da República recebe doações, em diferentes formatos e suportes: livros, 

folhetos, marketing de empresas, relatórios de empresas privadas e públicas, músicas, 

filmes, etc. É possível guardar tudo? O critério adoptado pelo Brasil, foi o de adequar o 

fundo bibliográfico à personalidade do titular, ou seja, conservar tudo que tivesse alguma 

familiaridade com as áreas de interesse do Presidente e cônjuge, de acordo com a missão 

da instituição e a política de aquisições435. No caso específico da Biblioteca da Presidência 

da República Portuguesa procurou-se manter esta documentação até ao final dos mandatos 

de cada Presidente. A partir daí, procedeu-se a uma selecção rigorosa enquadrada no 

âmbito da Direcção de Serviços de Documentação e Arquivo, de acordo com a sua missão, 

mantendo-se unicamente as publicações pertinentes. 

Talvez seja um pouco mais fácil manter uma certa coerência, em termos bibliográficos, 

mas, no caso dos documentos tridimensionais436, a complicação é maior e comum a todos 

                                                 
432 Cfr. Fundo Biblioteca PR: SOARES, Manuela Goucha – António Ramalho Eanes. Lisboa : Museu da 
Presidência da República, 2006,  p.16. 
433Cfr. Processo Arquivo PR : PT PR/ AHPR/CC/CC0101/0600, originais de cartas enviadas ao Presidente 
Ramalho Eanes por particulares, associados e outras entidades solicintando apoios materiais, jurídicos etc. 
434 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida; GOULARD, Silvana – op.cit., p.16. 
435 Daí a importância do conhecimento aprofundado da biografia e de sua actividade política, devendo ser 
traçada uma cronologia rigorosa do seu percurso político. Vide capítulo referente à cronologia do Presidente 
Ramalho Eanes. 
436 Documentos de carácter  museológico. 
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os fundos presidenciais. Como dar sentido a um conjunto de objectos díspares? “Enfim, 

essas questões devem ser aprofundadas e debatidas com a comunidade de profissionais que 

enfrentam problemas similares e suas instituições (tanto arquivos como museus). (…) [no 

Brasil] inúmeras discussões pontuaram reuniões e mais reuniões de trabalho, 

detalhamentos, hesitações (…)”437. 

Quando se trata de arquivos institucionais, as circunstâncias que deram origem aos 

documentos - produção e acumulação dos documentos - coincidem com as actividades e 

funções do organismo – neste caso Presidência da República - e assumem o carácter de 

rotinas cujo cumprimento, está previsto no âmbito de suas competências e encargos. 

Quanto mais complexas as organizações, mais tendem a atribuir actividades (fim e meio) a 

sectores especializados, fazendo com que no plano de classificação resultante do seu 

exercício, as séries possam ser directamente a ele acopladas. Se não fosse a instabilidade 

que é possível reconhecer no desenho das organizações públicas e privadas, nada impediria 

que os documentos se classificassem a partir das principais áreas da sua estrutura. “No 

âmbito dos arquivos pessoais, no entanto, as fronteiras que demarcam as diferentes áreas 

de acção de um mesmo indivíduo são ténues e imprecisas. O uso do método funcional, 

além de imperativo, demanda a identificação das actividades imediatamente responsáveis 

pelos documentos (…). Se a circunstância de um “Discurso” é a abertura de determinado 

congresso ocorrido em determinado tempo e lugar, juntá-lo à “produção intelectual” de seu 

autor ou às “distinções honoríficas” que lhe cabem como titular do cargo público pode pôr 

em risco, por efeito de superposição ou ambiguidade, o rigor do método que se pretende 

aplicar. De qualquer modo, ao considerar como de arquivo os documentos acumulados ao 

longo da vida de uma pessoa, é preciso submetê-los aos princípios da ciência arquivística, 

assumindo as dificuldades e os problemas que a tarefa impõe”438. 

A complexidade da documentação dos mandatos presidenciais de Ramalho Eanes solicitou 

a tomada de uma série de decisões que, ao lado do seu evidente sentido prático, buscaram 

apoio na teoria arquivística. Realçamos, no entanto, a importância da análise de novas 

abordagens arquivísticas. Segundo a perspectiva brasileira de organização da 

documentação de FHC “a inexistência de modelos descritivos coerentes na literatura 

disponível, a opção por dar tratamento individualizado aos documentos (numa tentativa de 

                                                 
437 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de AlmeidA; GOULARD, Silvana - op.cit., p.16. 
438 Idem, p.24. Graeme T. Powell já havia chamado a atenção, em artigo publicado em 1976, para a 
dificuldade de se vincular a correspondência a determinado tipo de actividade desempenhada por uma 
pessoa. In POWELL, Graeme T. – “Archival principles and treatment of personal papers”. Cit. por BISKUP, 
Peter et. al (ed.)- Debates and discourses : selected australian writings on archival theory : 1951-1990. 
Camberra : Australian Society of Archivists, 1995, p. 132-142. 



144 
 

aproveitar o trabalho realizado pelo sistema de informações da Presidência da República na 

parcela mais volumosa do conjunto) e a disposição de incorporar livros e objectos ao 

mundo dos arquivos levaram à formulação de uma abordagem inteiramente nova”439. 

À luz desta metodologia brasileira, “o ponto de partida dessa abordagem, que no confronto 

com a realidade dos documentos ainda não esgotou todo o seu potencial operativo, foi 

admitir a necessidade de tratar o arquivo pessoal como conjunto indissociável, cujas 

parcelas só têm sentido se consideradas em suas mútuas articulações e quando se 

reconhecem seus nexos com as actividades e funções de que se originaram. Qualquer outro 

tratamento que passasse ao largo desse esforço de contextualização, que é na verdade a 

operação - chave da metodologia arquivística, poria em risco a organicidade da 

documentação”440. 

Os arquivos pessoais nem sempre são tratados à luz da teoria arquivística e as razões desse 

desvio são raras vezes justificadas441. Quando os documentos são produzidos por uma 

instituição, são descritos a partir das actividades, funções e serviços que a caracterizaram 

ao longo do tempo. Se reunidos por pessoas ou famílias, acabam por sugerir a adopção de 

critérios totalmente alheios ao sentido ou à lógica da sua acumulação, como se tal preceito 

não lhes fosse aplicável. “(…) Frank G. Blurke observa que, ao contrário dos arquivistas 

que trabalham com documentos institucionais, o curador de arquivos pessoais tem total 

liberdade para organizá-los de forma a atender às demandas da pesquisa”442.  

“Considerados como colecções de documentos,443 os arquivos pessoais têm sido abordados 

por meio de critérios originários das bibliotecas, coerentes com a tradição de ali se 

depositarem as obras e os demais papéis dos escritores. Dessa perspectiva, os documentos 

são tratados um a um, gerando unidades descritivas autónomas. Resultado: transferem-se 

para o documento de arquivo os atributos do livro, cuja autonomia de significado que o 

leva a constituir um verdadeiro universo de auto-suficiência –corresponde a possibilidade 

de ser descrito a partir de regras gerais, sem levar em conta o contexto em que foi 

                                                 
439 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de AlmeidA; GOULARD, Silvana –op.cit, p.35. 
440Idem, p.36. 
441 A ausência de estudos a esse respeito é notória, o que levou um profissional espanhol a proferir a 
exagerada afirmação: “pretender  teorizar sobre o tratamento técnico dos arquivos  pessoais é como dar um 
salto no vazio, e sem pára-quedas” In GALIANA CHACÓN, Juan P. – De los archivos personales, Madrid , 
26 a 28 de Mayo de 2004. Madrid : Biblioteca Nacional, 2006, p.17-28. 
442 Cfr. BURKE, Frak G. – Research and the manuscript tradition. Chicago. The Scarecrow Press : The 
Society of American Archivists, 1957, p. 157. Cit. por Ana Maria de Almeida CAMARGO e Silvana 
GOULARD, op.cit., p. 36. 
443 Os autores clássicos da área arquivística dedicaram-se especialmente aos documentos acumulados por 
instituições, encarando os pessoais, quanto muito, como complementares. 
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produzido”444. Tal abordagem, antiarquivística por excelência, apresenta-se muitas vezes 

mascarada por artifícios de classificação que colocam num mesmo plano formatos, 

suportes, assuntos e outras categorias e perdem-se os atributos dos documentos de 

arquivo.“Essas “famílias” de documentos, adotadas para dar coerência aos conjuntos 

depositados em instituições cujo escopo é a reunião de arquivos pessoais (de cientistas, de 

políticos e de literatos, por exemplo), têm sido objeto, inclusive, de definição apriorística, 

em nome de uma questionável necessidade de padronização”445. 

Outra prática questionável por passar à margem das actividades que permitem tipificar os 

documentos é fazer tabula rasa até mesmo das configurações que permitem neles 

reconhecer tipologias distintas. Um bom exemplo dessa prática, cujos efeitos negativos se 

estendem aos arquivos institucionais, é o emprego do colectivo “correspondência” em 

lugar de cartas, ofícios, telegramas, bilhetes, memorandos e outras designações; ou o uso 

da rubrica “recortes”, sem levar em conta a especificidade de editoriais, notícias, crónicas, 

necrológios etc. O termo genérico “fotografias”, também se tem prestado a projectos que 

só ganhariam em rigor e consistência se o conjunto pudesse ser desdobrado a partir de 

criteriosa análise tipológica. Mostra-se interessante a elaboração do glossário de 

documentos organizado pelo IFHC, efectuando-se uma análise rigorosa da tipologia 

documental presidencial. 

“Ao contrário dos arquivos institucionais, com documentos cuja fórmulas e estruturas têm 

o efeito de reduzir a um grau mínimo o carácter polissêmico dos textos escritos, os 

arquivos pessoais são prolíferos em documentos desprovidos de metadados: fotografias 

sem legenda, anotações de todo o tipo em inusitados suportes, objectos desvinculados dos 

conjuntos que lhes dariam sentido. Em vez de ser atrelados ao contexto que permitiria 

justificar sua presença no arquivo, tais documentos são reunidos sob a forma de 

miscelânea, são remetidos para outras instituições de custódia (museus ou bibliotecas) ou 

têm destino ainda pior: alienação ou descarte”446. 

Para tratar arquivos pessoais como arquivos é preciso vê-los como “conjuntos solidários e 

orgânicos”447. “Não dispõe de autonomia, como os de biblioteca, nem prescindem da 

relação que mantém com os documentos que os precedem ou sucedem, no âmbito da 

atividade para a qual servem de instrumento. Nesse sentido, apontam para uma abordagem 

                                                 
444 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida; GOULARD, Silvana , op.cit., p.37. 
445 Idem, p.37. 
446 Idem,,p.42. 
447 Cfr. DELMAS, Bruno – La societé sans  mémoire : propos dissidents sur la politique des archives en 

France. Paris : Bourin Éiteur, 2006, p.48. 
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que, necessariamente, busca recuperar a “conexão lógica e formal que liga um documento 

a outro mediante vínculo de necessidade”. Além das conexões internas entre os 

documentos do arquivo, cumpre caracterizar os elementos que lhe são exteriores. Segundo 

David Berman, os produtores de manuscripts não concebem sistemas próprios de 

informação, nem obedecem a regulamentos, “mas os contextos em que criam e usam 

documentos são perfeitamente identificáveis”448. 

A primazia do contexto não passou despercebida aos críticos das normas que, inspiradas 

em sistemas biblioteconómicos, como a ISAD(G)449, privilegiaram a descrição dos 

documentos a partir do fundo e de suas divisões hierarquizadas, usando o modelo estático e 

rígido que vai do topo à base. Para Peter Horsman450, é inconcebível deixar de lado 

competências, funções, actividades e tarefas no processo de contextualizar documentos, o 

que significa proceder da base ao topo, para que nada se perca da sua natureza dinâmica. “ 

tudo aquilo que escapa ao seu campo de observação direta e se desprende do estritamente 

factual [ao arquivista] (…) supõe o recurso a níveis classificatórios cada vez mais 

abrangentes, de modo a reflectir a própria estrutura organizacional, de uma instituição 

pública ou privada. Como em tais casos, o grau de formalização de funções e competências 

tende a ser proporcional ao nível de complexidade alcançado pela instituição e aos padrões 

de racionalidade por ela adotados ao longo do tempo, justifica-se plenamente o 

procedimento arquivístico de tomar por referência a distribuição hierarquizada de atividade 

expressa nos organogramas e em outras ferramentas administrativas”451. 

O caminho do arquivista é bastante sinuoso, na medida em que busca a lógica 

organizacional nem sempre adequadamente traduzida na nomenclatura das partes que 

integram sua estrutura, o que o leva a privilegiar o método funcional e ajustar os seus 

termos ao contexto de acumulação dos diferentes documentos. Estas operações são válidas 

também para arquivos pessoais452. 

                                                 
448Cfr. BEARMAN, David – “Documenting documentation”. In Elctronic evidence : strategies for managing 

records in contemporary organisations. Pittsburgh : Archives & Museum Informatics, 1994, p.222-252. 
449 ISAD (G) : norma geral internacional de descrição arquivística. Lisboa : IAN/TT, 2002. 
450 Cfr. HORSMAN, Peter – “Archival description from a distant view”. In Working with Knowledge: 

International Archives Conference, Camberra (Australia), 6-7 May 1998. 
451 Cfr. CAMARGO, Ana Maria de Almeida ; GOULARD, Silvana , op.cit.,p.44. 
452Ao arquivista interessa apenas a conexão necessária entre o documento e a actividade que lhe deu origem. 
Cfr. EASTWOOD, Terry – The theory and practice of description in the digital era . ENCONTRO DE 
BASES DE DADOS SOBRE INFORMAÇÕES ARQUIVÍSTICAS 2. Anais. Rio de janeiro: Associação dos 
Arquivistas Brasileiros, 2007, p.22-23.  
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“Os arquivos pessoais de cientistas, artistas, e políticos constituem matéria privilegiada 

para que se possa compreender os processos de conhecimento, criação e decisão453, razão 

por que, aliás, têm sido objecto de iniciativas de recolhimento por instituições diversas”. 

Todos os documentos de arquivo começam por ser um instrumento necessário, da 

actividade de um indivíduo ou de uma instituição, num determinado momento, antes de se 

tornarem produtos e finalmente traços destas mesmas actividades. As opções 

metodológicas devem reflectir essa realidade. O tratamento da documentação do 

Presidente Ramalho Eanes deve obedecer a determinados parâmetros, condições e 

ferramentas que possam garantir a organicidade do conjunto, compatibilizando a 

necessidade de tornar operacionais as actividades de organização e descrição, mas de 

promover o acesso eficaz e eficiente aos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
453 Tal como foi referenciado anteriormente, na metodologia aplicada ao “acervo de Giscard’ Estaing”, a mais 
valia da documentação era permitir a compreensão do processo de decisão. 
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6. PROPOSTA DE PPD454 A APLICAR AO FUNDO DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 
Verificação de pré-requisitos para a elaboração de um Plano de Preservação Digital 

Importa nesta fase verificar os pressupostos necessários à elaboração do PPD. Para tal, foi 

fundamental o preenchimento da lista de requisitos para a prática de preservação digital no 

Anexo A das “Recomendações para a produção de Planos de Preservação Digital” (Anexo 10). 

A PR dispõe de Plano de Classificação e de Tabela de Selecção que, embora a precisar de 

actualização, permite, desde logo, detectar as séries documentais de conservação superior a 

5 anos. O Plano de Classificação permite ainda perceber as relações entre os documentos e 

as funções/actividades da Instituição, relacionar e partilhar documentos de áreas diferentes 

e melhorar o acesso, a recuperação e divulgação dos documentos (NP4438-2). 

A caracterização do sistema de gestão documental permitiu detectar, embora não 

exaustivamente, quais as séries que integram documentos nado-digitais e documentos 

convertidos em formato digital. Permitiu inclusive detectar novas séries documentais em 

formato digital ainda não contempladas na Tabela de Selecção. Também permitiu saber 

que já está a funcionar no sistema, as assinaturas digitais. 

A digitalização de documentos tem vindo a ser uma prática das Organizações pois traz 

enormes vantagens ao permitir o multi-acesso, o fácil manuseamento e o rápido acesso.  

 

Matriz de digitalização e formato de ficheiros de um processo de acesso electrónico 

Ficheiros Texto Fotografias 

Resolução de digitalização Resolução de digitalização Ficheiros 

Principais 300 dpi para documentos. até 

27.94 cm x 43.18cm ou 1206 

cm2 

 

200 dpi para documentos 

ACIMA de 11” x 17” ou 1206 

cm2 

Ajustar dpi até obter 3,000 pixeis no 

lado  maior  

 

ajustar dpi para obter 2,700 x 2,700 

pixeis para imagens quadradas 

                                                 
454 Plano de Preservação Digital. Levantamento dos dados informáticos efectuado em Julho de 2008, aos 
serviços da Presidência da República Portuguesa. 
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Formato de ficheiro e Resolução: Formato de ficheiro e Resolução: 

TIFF 

Sem compressão 

Ordenação de bites Intel (IBM) 

300 ou 200 dpi no tamanho 

original 

TIFF 

Sem compressão 

Ordem de bites INTEL (IBM) 

25.4 cm no lado maior ou 22.86cm x 

22.86cm a 300dpi 

Formato do ficheiro Formato do ficheiro 

Gif para documentos até 21,59cm 

x 35,56cm ou 767,74cm2 

- tons de cinza: 4 

bit/89a/interlaced 

- Cor: 8 bit/8a/interlaced/ palette 

própria 

 

JPEG para documentos acima de 

21,59cm x 35,56cm ou 

767,74cm2 

- Tons de cinza: 8bit/baixa 

qualidade de compressão 

- 24 bit/RGB/baixa qualidade de 

compressão 

Gif  

- tons de cinza: 4 bit/89a/interlaced 

- Cor: 8 bit/8a/interlaced/ palette 

própria 

Resolução dos ficheiros Resolução dos ficheiros 

Ficheiros  

de Acesso 

Para ficheiros GIF: ajustar 

tamanho da imagem para 90 dpi 

no tamanho original e 72 dpi para 

maiores que o tamanho original. 

 

Para JPEG: 90 dpi no tamanho 

original 

600 pixeis no lado maior a 72 dpi 

 

540x540 pixeis para imagens 

quadradas a 72 dpi 

Ficheiros de Formato de ficheiro e Resolução: Formato de ficheiro e Resolução: 
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Miniaturas GIF 

200 pixeis no lado maior 

72 dpi 

4 bit/89a/interlaced 

8 bit/8a/interlaced/ palette própria 

GIF 

200 pixeis no lado maior 

72 dpi 

4 bit/89a/interlaced 

8 bit/8a/interlaced/ palette própria 
 

Matriz de Formatos de Preservação de U. S. National Archives and Records Administration (NARA) 

 

O quadro acima refere as normas recomendadas pela NARA para os ficheiros de texto e de 

fotografia no que diz respeito à qualidade da digitalização para os diferentes tipos de 

acesso a estes documentos. Contudo, refira-se que esta matriz data de 1998 pelo que a 

consideramos algo ultrapassada. Actualmente, os formatos JPG (4KB) apresentam melhor 

qualidade  e tamanho mais reduzido do objecto do que no formato GIF (22KB). 

Esta prática, em nosso entender, não deverá ser considerada como o projecto ideal de 

transferência/substituição de suporte. Este processo, para além de complexo e consumidor 

de recursos, levanta problemas ao nível do valor probatório dos documentos digitalizados - 

pelo que os originais em papel devem ser mantidos, com o inevitável problema da 

ocupação de espaço -, e também ao nível da sua preservação. A este nível, como já 

referido, os requisitos para a digitalização são obrigatórios. 

É, pois, aconselhado equacionar se será esta a melhor solução e, para isso, deverá ser 

elaborada uma matriz de decisão. É ainda fundamental, nesta fase, identificar quais os 

documentos de arquivo electrónico que são produzidos na rede da Organização, e que 

sejam considerados como propriedade institucional, cujo prazo de conservação seja 

superior a 7 anos e que tenham interesse vital para a Organização. Importa igualmente 

fazer a avaliação de risco e considerar, para este efeito, as práticas administrativas, as 

regras e normas internas, o sistema de gestão documental existente, o sistema intermediário 

necessário e as soluções mais viáveis para a preservação dos Objectos Digitais (OD), com 

custos controlados para a PR, bem como o grau de risco aceitável de perda ou 

obsolescência do objecto digital. Uma base de dados, por exemplo, que inclua informação 

cujo prazo de conservação administrativa seja de 10 anos pode não ser alvo de acções de 

preservação se o seu destino final for a eliminação. 
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6.1. Factores decisivos  

 
A definição da meta de conservação dos sete anos é determinada por razões tecnológicas, 

uma vez que este é o prazo de compatibilidade entre o hardware e o software indicado 

pelas empresas proprietárias. O término deste prazo pode ditar a obsolescência do 

documento digital e a sua eventual perda, se não existir uma rápida intervenção na 

mudança de suporte. No entanto, como já referimos, o valor probatório e a longevidade dos 

OD devem ser avaliados de acordo com a relevância operacional do documento para a 

Instituição. 

A obsolescência tecnológica não se manifesta apenas ao nível dos suportes físicos mas 

também ao nível das aplicações informáticas, cujos formatos devem ser respeitados, pois 

só assim será possível recuperar, no futuro, a informação armazenada. 

Dos documentos electrónicos nativos que constituem a produção documental da 

Instituição, salientamos a colecção de vídeos (produzidos internamente), o som e as 

fotografias digitais relativas ao mandato do PR Aníbal Cavaco Silva, os documentos com 

assinatura digital e as páginas web. Julgamos que, à semelhança de outras Instituições, 

existirão documentos com valor de prova e de informação que são produzidos em ambiente 

digital e que provavelmente estão a ter o mesmo tratamento que os documentos analógicos. 

Estes documentos electrónicos, se considerados vitais, ao serem conservados, devem ter a 

garantia de que manterão a integridade dos formatos e o valor probatório. 

 

 
6.2. Planeamento do Plano de Preservação Digital (PPD) 

 

Pretende-se que o PPD permita a escolha da melhor solução de preservação para os 

documentos electrónicos do Organismo de forma a assegurar a integridade e 

funcionalidade continuadas dos documentos de arquivo electrónicos. Salienta-se, uma vez 

mais, que a estratégia de preservação digital definida será apenas aplicável ao nosso estudo 

de caso – série “ colecção de discursos, declarações, entrevistas, artigos e mensagens”. 

Para além dos requisitos já enunciados como decisivos para o planeamento da estratégia de 

preservação digital, a Instituição deve ainda ter em conta que os processos de preservação 

requerem a utilização de normas conhecidas (NP 4438; EAD; PREMIS; NISO Z39.87; 

METS; PREMIS; OAIS ou outras); os custos de implementação e de manutenção para as 

medidas de preservação; a complexidade técnica da abordagem escolhida e a capacidade 
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da Organização para suportar essa abordagem ao longo do tempo (técnica e financeira) 

bem como a compatibilidade com o software e hardware existentes e as alterações das 

práticas de trabalho. 

A selecção da estratégia de preservação institucional deve ser o resultado da colaboração 

entre as unidades orgânicas com responsabilidades na área do arquivo e da informática e 

deve contar com a participação de todas as unidades orgânicas que estejam de alguma 

forma ligadas ao processo ou que produzam documentos de arquivo electrónicos. São 

determinantes o apoio e empenho dos responsáveis de topo da Instituição. 

 

 

6.3. Levantamento de Categorias de Formatos e Aplicações e Características 

dos Ficheiros  

 

Dos elementos recolhidos a partir da análise da série pertencente ao sub-sistema de gestão 

documental DSDA, identificámos as características dos formatos e aplicações dos OD. Foi 

também possível identificar as características técnicas dos documentos de arquivo 

electrónicos, ou seja, o contexto, o suporte de armazenamento, as relações existentes com 

outros documentos de arquivo e a metainformação que lhes está associada ou é atribuída 

pela Organização. 

Elaborámos uma tabela onde foram discriminados os principais formatos e aplicações 

utilizados na série estudada, apresentando em anexo (anexo11) o levantamento dos 

metadados dos ficheiros desses OD. Identificámos as características que diferenciam os 

ficheiros de acordo com a tipologia dos formatos e com a classe dos documentos. Os 

próprios factores inerentes aos documentos de arquivo electrónicos irão influenciar as 

opções a incluir no PPD como a usabilidade, a escalabilidade e a complexidade. 

 

 

6.4. Caracterização de formatos e aplicações  

 
Caracterização de Formatos e Aplicações dos OD da Série “Discursos, Declarações, 

Entrevistas, Artigos e Mensagens” 

Categoria Características Formatos Aplicações 

1. Dados Tabulares 

(Data Set) 

Dados alfanuméricos 

existentes numa vasta 

 

 

 

Doculive 
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variedade de aplicações 

de processamento de 

dados; 

 

Dados geridos em 

ficheiro linear (flatfile) 

em rede, hierárquica; 

 

Bases de dados 

relacionais e orientadas a 

objectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL Server 

(2000-2005) 

ArqGest 

Arqmultimédia 

AVID 

Bibliobase 

 

 

 

2. Texto Estruturado 

/documentos do Office 

 

Dados alfanuméricos 

Dados de marcação 

(markup); 

 

Etiquetas para outros 

tipos de dados (imagens 

vectoriais de mapas de 

bits [raster]) existentes 

em processadores de 

texto/programas para 

escritório e digitalização 

de documentos/sistemas 

aplicacionais de gestão 

de documentos 

electrónicos, bases de 

dados relacionais, e 

outros ambientes de tipos 

de documentos de 

aplicações específicas.  

 

 

DOC 

XLS 

PDF 

RTF 

TXT 

PPT 

 

Microsoft WORD 

Microsoft EXCEL 

Adobe Reader 

Microsoft 

5. Imagens 

Imagens de mapas de 

bits e dados 

alfanuméricos existentes 

no software de 

captura/edição de 

imagens, bases de dados 

orientadas a objectos, 

relacionais ou simples de 

JPEG 

TIFF 

GIFF 

Adobe Photoshop 



154 
 

livrarias de fotos, 

colecções de digitais de 

belas-artes, colecções de 

imagens médicas. 

6. Documentos  

de som e voz 

Dados de som em 

processamento de voz, 

bases de dados 

relacionais ou simples 

(flat) de registos áudio 

em colecções de música 

e repositórios similares. 

WAVE 

WMA 

Arqmultimédia 

AVID 

Windows Media Player 

7. Documentos de Vídeo 

Vídeo Digital, ecrã total 

(fullscreen)/vídeo (em 

movimento) em  

fotogramas de vídeo 

digital armazenadas em 

ficheiros de mapas de bit 

e som armazenadas em 

bases de dados 

relacionais ou simples 

(flat) em colecções de 

música e repositórios 

similares. 

MPEG 2 

WMV 

AVI 

 

Arqmultimédia 

AVID 

Windows Media Player 

Tabela adaptada das “Recomendações para a produção de Planos de Preservação Digital” 

 

 

6.4.1. Proposta de Formatos de Preservação Normalizados e Estratégias de 

Preservação 

 

A normalização dos formatos relativos à identificação dos OD tem como objectivo 

simplificar o processo de preservação através da redução do número de formatos digitais 

que se encontram nos repositórios dos objectos digitais. Havendo um número controlado 

de formatos estes poderão ser usados na descrição de OD do mesmo tipo e alargar a sua 

utilização a um maior número de OD, com economias a vários níveis. 

O formato escolhido deve ser capaz de representar toda a informação e as relações 

significativas entre a informação no documento de arquivo original; deve ser definido por 

uma norma nacional, internacional ou disponível publicamente; testado em termos de 

longevidade ou de utilização generalizada; directamente utilizado para efeitos de acesso, 
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ou ser capaz de ser transformado noutros formatos que sejam utilizáveis; independente de 

qualquer ambiente de software ou hardware específico; capaz de ser convertido 

automaticamente de formatos originais para formatos de preservação, com detecção 

automática e produção, sempre que aplicável, de relatórios de problemas de conversão ou 

de erros; capaz de conversão automática de um formato de preservação para o formato 

usado nos sistemas de arquivo produtor ou em utilização. 

O PPD deve produzir uma tabela que relacione cada um dos formatos utilizados na 

organização, e um ou mais formatos de preservação digital normalizados definidos para o 

efeito bem como uma listagem de critérios de apoio à escolha dos formatos. A escolha do 

formato de preservação deve ser feita, preferencialmente, antes da criação do OD que se 

pretende preservar, evitando-se custos adicionais na sua conversão para o formato final. A 

utilização de formatos normalizados e bem documentados de aplicações com 

especificações abertas permitem garantir uma continuidade de utilização mais estável e 

prolongada quando comparados com os formatos e aplicações proprietários. 

Para a série estudada, e perante o levantamento dos formatos utilizados pela instituição, 

definimos algumas categorias de formatos de preservação de longo prazo: 

 para imagens fixas bidimensionais, propõe-se o formato TIFF sem compressão;  

 para texto estruturado/ documentos Office, propõe-se o formato PDF/A;  

 para bases de dados relacionais, propõe-se o formato MYSQL / DBML (um 

formato XML). 

 

Proposta de Formatos de Preservação Digital para os OD da Série em estudo 

Categorias Formatos Actuais Formatos Propostos 

Base de Dados SQL 
Software Livre 

MYSQL, DMBL (formato XML) 

Texto estruturado/ 

Documentos do office 

DOC 

TXT 

PDF 

PPT 

XLS 

RTF 

PDF/A 

PDF/A 

PDF/A 

PDF/A 
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Imagens fixas 

Bi-dimensionais 

Documentos Digitalizados: 

JPEG 

 

Documentos Nativos: 

JPEG 

TIFF 

GIF 

Ficheiro Principal 

TIFF 300 a 600 dpi sem 

compressão. 

Ficheiro de acesso 

TIFF 300 dpi para 

duplicação. 

Ficheiro de Miniatura 

JPEG (100 a 150 dpi) para 

uso correntes, na Intranet e 

Internet. 

Imagens em Movimento  

Audio e Video 

WAVE 

WMA 

MPEG 2 

MWMV 

AVI 

WAVE 1 

MPEG 2 

Folhas de Recolha de Dados 
FRD Inserir metados 

na base de dados 

1 e 2: Não se tratando de formatos de preservação, são os recomendados pela Standard Digital 

Repository como os que têm mais qualidade para a preservação a longo prazo 

 

Estratégias de Preservação Digital para a Série em estudo 

Categoria Características Formatos Aplicações 

Estratégia de 

Preservação 

Recomendada 

 

Dados alfanuméricos 

existentes numa vasta 

variedade de 

aplicações de 

processamento de  

dados; 

 

   

Migração para novas 

plataformas. 
Dados 

Tabulares 

(Data Set) 

 

Dados geridos em ficheiro 

linear (flatfile)  

em rede, hierárquica; 

 

   

Conversão de dados e 

estrutura para formatos 

normalizados. 
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Bases de dados 

relacionais e 

orientadas a objectos. 

 

SQL Server 

(2000-2005) 

 

Doculive 

Arqgest 

Arqmultimédia 

Bibliobase 

 

Actualmente é impossível 

migrar as componentes 

comportamentais 

relacionadas com motores 

de gestão de bases de 

dados, normalmente 

proprietários. Deve 

considerar-se a estrutura de 

base de dados (tabelas, 

relações entre elas) e os 

dados  

 

 

Dados alfanuméricos 

 

Migração para novas 

plataformas. 

 

 

Dados de marcação 

(markup); 

 

Conversão para formatos 

normalizados. 

 

Texto 

estruturado/ 

documentos 

do Office 

 

Etiquetas para outros tipos 

de dados (imagens 

vectoriais de mapas de bits 

[raster]) existentes em 

processadores de 

texto/programas para 

escritório e digitalização de 

documentos/sistemas 

aplicacionais de gestão de 

documentos electrónicos, 

bases de dados relacionais, 

e outros ambientes de tipos 

de documentos de 

aplicações específicas. 

 

DOC 

XLS 

PDF 

RTF 

TXT 

PPT 

 

Microsoft Word 

Microsoft Excell 

Adobe Reader 

Microsoft 

 

Refrescamento de 

suportes. 
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Imagens Fixas 

Imagens de mapas de bits e 

dados alfanuméricos 

existentes no software de 

captura/edição de imagens, 

bases de dados orientadas a 

objectos, relacionais ou 

simples de livrarias de 

fotos, colecções de digitais 

de belas-artes, colecções de 

imagens médicas. 

 

 

JPEG 

TIFF 

GIF 

 

Adobe Photoshop 

 

Retrocompatibilidade. 

 

Conversão para formatos 

normalizados. 

 

Refrescamento de 

suportes. 

Documentos 

de som e voz 

 

Dados de som em 

processamento de voz, 

bases de dados relacionais 

ou simples (flat) de registos 

áudio em colecções de 

música e repositórios 

similares. 

 

WAVE 

WMA 

 

Arqmultimédia 

Windows Media Player 

AVID 

 

Retrocompatibilidade. 

 

Conversão para formatos 

normalizados. 

 

Refrescamento de 

suportes. 

 

A preservação da 

tecnologia é necessária em 

situações de curto prazo 

quando os dados estão 

fechados em sistemas 

proprietários. 

Documentos 

de Vídeo 

 

Vídeo Digital, ecrã total 

(fullscreen)/vídeo (em 

movimento) em fotogramas 

de vídeo digital 

armazenadas em ficheiros 

de mapas de bit e som 

armazenadas em bases de 

dados relacionais ou 

simples (flat) em colecções 

de música e repositórios 

similares. 

 

MPEG2 

WMV 

AVI 

 

Arqmultimédia 

Windows Media Player 

AVID 

 

Conversão para formatos 

normalizados. 

 

Refrescamento de 

suportes. 

 

A preservação da 

tecnologia é necessária em 

situações de curto prazo 

quando os dados estão 

fechados em sistemas 

proprietários. 
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As estratégias de preservação dos Documento de Arquivo Electrónico podem ser de curto, 

médio e longo prazo cabendo à Instituição definir essa calendarização e a sua aplicação.  

A opção pela estratégia de preservação da tecnologia implica a conservação e 

manutenção de todo o hardware e software necessários à correcta apresentação dos OD. 

Pode ser a solução para preservação de curto prazo em que os OD, como documentos 

vídeo, se encontram fechados em sistemas proprietários. Esta estratégia, no entanto, 

apresenta as desvantagens inerentes à obsolescência própria de qualquer plataforma 

tecnológica para além dos custos inerentes à sua manutenção bem como dificuldades de 

gestão do espaço de armazenamento ocupado. 

A estratégia que garante, através de um emulador (software específico), reproduzir o 

comportamento de uma plataforma de hardware e software numa outra plataforma, à 

partida incompatível, é a estratégia por emulação. Existem muitos defensores desta 

estratégia, que já é utilizada com sucesso em aplicações informáticas, sistemas operativos e 

até de plataformas de hardware, preservando de forma fiel as características e 

funcionalidade dos OD. Há, contudo, quem defenda que esta opção só deverá ser utilizada 

quando não for possível converter os OD para formatos actuais, pois esta estratégia centra-

se nas funcionalidades dos sistemas de informação e não nos OD enquanto evidência, 

conteúdo, estrutura e contexto. 

A monitorização de suportes e formatos, através de processos de verificação do tempo 

de vida estimado para os suportes, tempo de prevalência de versões informáticas e 

retrocompatibilidade assegurada pelos fabricantes, é outra estratégia aconselhada 

sobretudo para formatos que não tenham, no momento, formatos adequados de 

preservação.  

O encapsulamento permite preservar o objecto digital e toda a informação necessária para 

se poder desenvolver as condições necessárias (conversores, visualizadores, emuladores) à 

recuperação futura dos OD. É tida como uma estratégia de adiamento de preservação e 

usada normalmente em situações que não justificam o imediato investimento necessário à 

preservação ou em que não existem formatos adequados á preservação desses OD. 

A migração parece ser uma boa estratégia de preservação a longo prazo e a que é mais 

experimentada. A migração envolve a cópia periódica de documentos de arquivo para 

novos suportes de gravação do mesmo tipo ou de diferentes tipos (refrescamento), ou a 

transferência da informação de um formato de ficheiro para outro formato de ficheiro mais 

recente ou ainda a transposição de formatos e suportes. Esta opção poderá levantar alguns 



160 
 

problemas na transposição de formatos, sobretudo em documentos compostos e complexos 

como bases de dados e documentos multimédia. 

 

 

6.4.2. Escolha das Aplicações Informáticas 

 

As aplicações fazem parte do sistema intermediário que permite a produção, manipulação, 

gestão e preservação dos objectos digitais. A escolha do sistema aplicacional da 

organização deverá ter em conta as vantagens que a aplicação oferece para a estabilização 

e normalização da informação produzida através dela. Dependendo da caracterização dos 

sistemas de informação e identificação dos requisitos dos documentos de arquivo 

electrónicos, poderá ser necessário proceder à adaptação, alteração, substituição ou 

aquisição de software, caso o existente não dê resposta às medidas previstas no PPD. O 

software utilizado no organismo deverá constar no PPD com orientações que sirvam de 

base a futuras aquisições. Há que ter em atenção o conjunto de estratégias de preservação e 

os formatos definidos anteriormente, bem como a verificação da existência no mercado de 

soluções compatíveis com essas estratégias e formatos.  

No desenvolvimento de soluções específicas, caso não exista software no mercado, 

aconselha-se a utilização de aplicações informáticas não proprietárias, com especificações 

abertas (software livre) e bem documentadas. Devem ser robustas, fáceis de utilizar e 

conter uma interface intuitiva. As especificações abertas são utilizadas para manter a 

interoperabilidade de todas as distribuições originárias do mesmo código fonte base. 

No âmbito do planeamento da estratégia de preservação, para escolher o melhor software é 

necessário avaliar se este tem grande adopção por parte de outros organismos; se é 

retrocompatível; se tem suporte de metainformação (como XML); se dispõe de várias 

funcionalidades sem ser complexo; se permite a utilização de vários formatos; se inclui 

funcionalidade de verificação de erros. 

 

 

6.4.3. Soluções de armazenamento  

 

O sistema de armazenamento é de importância crítica para a preservação digital sobretudo 

quando o volume de documentos de arquivo electrónicos no Organismo seja superior a 10 

GB. No caso da Presidência da República, que produz grande volume de informação 
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digital (15 TB) é utilizado como sistema de armazenamento uma SAN, que está disponível 

em linha e apresenta baixa latência, permitindo a escalabilidade, como é aliás 

recomendável. No entanto, a SAN tem reduzida interoperabilidade (o que funciona numa 

SAN pode não funcionar noutra), para além do suporte aos servidores estar dependente do 

sistema operativo (com os consequentes problemas de limitações de drivers de controlo). 

É imprescindível que o sistema de armazenamento obedeça a características que assegurem 

a persistência e segurança dos objectos digitais a preservar. A escolha da solução deve 

considerar os recursos e as infra-estruturas de apoio existentes de forma a verificar a sua 

adequação à necessidade de preservação digital. Deve ainda levar em linha de conta o 

custo, escalabilidade, interoperabilidade, segurança de dados e facilidade de programação. 

Compete à organização definir a ponderação a atribuir a cada uma das variáveis. 

Uma solução com maior capacidade de armazenamento são as CAS (Content—

Addressable Storage). Mecanismo de armazenamento de informação, cuja recuperação se 

baseia no seu conteúdo e não na sua localização de armazenamento. As CAS caracterizam-

se por disponibilizarem um acesso simples, sem as limitações normais de um sistema de 

ficheiros ou protocolo de partilha. São fáceis de instalar e administrar e têm um elevado 

grau de escalabilidade. No entanto, são dispendiosas, pelo menos, na fase inicial de 

aquisição, e a sua interface de programação (API455) é restrita e pouco disseminada. 

 

QUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO (SAN /CAS) 

             SAN             CAS 

           (actual)          (Proposta) 

          

Heterogeneidade Má Nenhuma 

          

          

Escalabilidade Upgrade Até 24 Petabytes 

          

          

Desempenho Muito Alto Alto 

          

                                                 
455 API – Conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas 

funcionalidades por programas aplicativos 
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Segue normas standard 

"Flavours" da 

norma API restrita 

  standard de base    

         

        

  Parcial. Só alguns Sim. Desde que 

Independência sistemas operativos implemente a API 

  são suportados     

      

        

Custo Alto Muito Alto (inicial) 

        

          

Administração Difícil Muito Fácil 

          

 

 
 
6.4.4. Cópias de segurança 

 

As cópias digitais de arquivo devem ser guardadas em locais diferentes das cópias de 

acesso frequente a fim de prevenir perdas de informação. A solução fora de linha será a 

mais adequada, que limite o acesso apenas quando a informação armazenada estiver 

corrompida (cópia arquivada – uso limitado; cópia de acesso frequente - uso múltiplo). 

A PR já utiliza unidades de suporte para backups entre os aconselhados: tapes 

(magnéticas) e discos rígidos, para além de cópia de segurança remota, feitas através da 

Internet para um local remoto, que permite proteger os dados contra alguns dos maiores 

perigos como o fogo, inundações, sismos ou detonação nuclear. É de realçar que as 

unidades de backup menos aconselhadas são os discos ópticos. É preciso ter em 

consideração a inexistência de estudos sobre a real durabilidade de suportes ópticos. 
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6.4.5. Os Metadados: Levantamento e Soluções Propostas 

 

A metainformação tem um papel primordial na preservação digital, visto que permitirá 

uma melhor gestão dos objectos digitais, sistemas de informação, utilizadores e 

funcionalidades a disponibilizar. A metainformação descreve atributos do documento de 

arquivo electrónico dando-lhe significado, contexto e organização, permitindo a produção, 

gestão e utilização de documentos de arquivo ao longo do tempo. A série estudada 

apresenta alguma metainformação produzida automaticamente nas propriedades dos 

ficheiros, cujo levantamento foi sistematizado e apresentado em quadro anexo (anexo11). 

A metainformação de preservação digital, deve ser aplicada por camadas: 

metainformação descritiva ou de identificação, que pode incluir elementos como o título, 

o assunto, autor e palavras-chave; metainformação administrativa atribuindo informação 

para apoio à gestão do documento de arquivo electrónico (quando e como foi criado, tipo 

de ficheiro e outra informação técnica e quem tem privilégios de acesso); metainformação 

estrutural que permite relacionar hierarquicamente os diferentes OD que fazem parte de 

um mesmo documento; metainformação técnica que descreve as características técnicas 

dos ficheiros e dos seus formatos; metainformação de preservação que inclui informação 

necessária para arquivar e preservar os OD. 

Existem muitos esquemas de metainformação normalizados. A EAD (Encoded Archival 

Description) define metainformação descritiva dos objectos custodiados de forma 

contextualizada, ajudando a categorizar e localizar a informação seguindo o modelo da 

ISAD(G) (anexo 11). A NISO Z39.87 define esquemas de metainformação técnica muito 

completos ao nível da caracterização de imagens digitais. O METS (Metadata Encoding e 

Transmition Standard) permite associar metadados descritiva, administrativa e 

estrutural sobre objectos digitais. O PREMIS (Preservation Metadata: Implementation 

Strategies) guarda informação necessária à preservação dos OD ao longo do tempo, 

descrevendo representações, conjuntos de ficheiros necessários para apresentar uma 

entidade, e ainda os próprios ficheiros, que são o alvo da preservação. 

Existem, contudo, outros standards de metainformação que dependendo das 

especificidades exigidas pelas organizações, respondem igualmente às necessidades de 

descrição dos OD (ex: Dublin Core, o MARCXML, MODS ou ONIX) 

Os esquemas de metainformação são, na maioria das situações, articulados de forma a 

cobrir as necessidades de descrição que melhor se adequem à preservação dos OD 

ingeridos no sistema de arquivo digital e que permitam manter também todas as 
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funcionalidades. Várias são as instituições que têm desenvolvido modelos conceptuais para 

metadados de preservação que resultam das suas necessidades específicas. É o caso da 

Universidade de Cornell e das Bibliotecas Nacionais da Austrália e da Nova Zelândia tidas 

como modelos de referência pelos trabalhos que têm desenvolvido nesta área. 

Apresentamos em anexo (anexo 13) o modelo de metadados da Biblioteca Nacional da 

Austrália, tida como exemplar no que diz respeito à descrição de metadados de preservação 

de sub elementos dos objectos digitais (imagem, vídeo, áudio, imagem e base de dados). 

Igualmente se anexa (anexo14) uma matriz da Biblioteca do Laboratório Nacional de 

Pesquisa de Los Alamos por integrar algumas tipologias documentais iguais à da série em 

estudo: jornais, artigos de jornais e audio-visual. A escolha dos formatos é completamente 

diferente da anterior justificada pela natureza dos OD, do relacionamento entre eles e da 

sua função. 

Embora, de uma forma geral, os documentos electrónicos contenham alguma 

metainformação, fornecida pelas aplicações que os produzem, esta é insuficiente ou não se 

encontra organizada, como se verificou através do levantamento da metainformação dos 

OD da série em estudo. A metainformação associada ao OD permite a referenciação única 

e persistente de cada OD; a localização e recuperação expedita de cada OD; a criação do 

histórico de cada OD; o registo das transformações realizadas sobre cada OD. 

O PREMIS é, todavia, o esquema de metadados de preservação mais usado e recomendado 

pela DGARQ. A versão 2 apresenta um esquema único, bastante completo ao nível das 

várias camadas de metadados. Esta versão do PREMIS integra as recomendações de  

outras matrizes, mais completas ao nível da meta informação descritiva e técnica, e define 

cinco entidades relevantes para a preservação digital: as entidades intelectuais, os objectos, 

os eventos, os direitos e os agentes. 

A entidade intelectual é o conjunto do conteúdo considerado como única unidade 

intelectual (ex. livro, fotografia, mapa, base de dados). Pode incluir outras entidades 

intelectuais (ex: site que inclui uma página web). 

O objecto é a unidade discreta da informação. Existem três tipos de objecto: a 

representação (conjunto de ficheiros), o ficheiro (sequência de bytes ordenados e com 

nome reconhecida por um sistema operativo) e o bisttream (dados de um ficheiro com 

propriedades relevantes para a preservação). O repositório não tem que controlar os 

objectos a todos os níveis. Mas as propriedades devem ser definidas de acordo com o nível 

escolhido. 
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O evento é a acção com impacto sobre o objecto: evento de migração, evento de ingestão, 

evento de validação. Consegue-se localizar a história do objecto através da cadeia de 

eventos que ocorrem durante o ciclo de vida do objecto. 

O agente é a pessoa, organização ou sistema de software associado a eventos ou direitos. 

Os direitos estão relacionados com as permissões ao repositório para por em curso 

acção/acções associadas ao objecto dentro do mesmo repositório (ex: agente X garante 

permissão Y ao repositório em relação ao objecto Z) 

A unidade semântica é propriedade de uma entidade única e é condição fundamental para 

que os repositórios possam continuar as suas funções de preservação digital. Existem dois 

tipos : Contentor - agrupamento de unidades semânticas relacionadas e Componentes 

semânticas – unidades semânticas agrupadas no mesmo contentor. 

Os objectos, eventos, agentes e direitos são apenas identificados pelos identificadores e as 

relações entre os vários tipos de documentos são também relevantes para a preservação 

devendo ser indicado, por exemplo, que “A é uma parte de B”. 

 

 

6.5. Recursos a Afectar 

 

Ao nível das competências técnicas a preservação digital necessita contar com um leque 

variado de saberes. A organização produtora dos documentos, deve possuir as 

competências básicas para garantir que as tabelas de avaliação e de selecção sejam 

desenvolvidas e aplicadas também aos documentos electrónicos. Mas, para aplicar 

eficazmente os prazos a este tipo de documentos e fiscalizar a sua aplicação, é necessário a 

colaboração dos informáticos, sobretudo com conhecimentos ao nível de análise de 

sistemas. É ainda necessário contar com competências ao nível de gestão de documentos 

de arquivo e com conhecimentos sobre a organização e o contexto onde os documentos de 

arquivo electrónico são criados. É também necessário o conhecimento das normas e 

orientações recomendadas. 

Ao nível de recursos tecnológicos é necessário realizar investimentos significativos. 

Os recursos humanos qualificados são também imprescindíveis. 

A implementação de um plano de preservação digital implica a afectação de recursos e 

competências não despiciendas para a organização. 

A definição de uma política de preservação, com a consequente avaliação e selecção de 

documentos digitais a preservar, identificação de esquemas de metainformação 
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apropriados, definição de estratégias de preservação adequadas a cada classe de objectos 

digitais, criação de planos de monitorização, utilização de modelos sustentáveis de 

financiamento, parecem ser o ponto de partida para a preservação dos OD de uma 

organização. 

Evoluir para um sistema de arquivo digital, enquanto repositório capaz de albergar 

objectos digitais, também facilitará a implementação das políticas e estratégias de 

preservação (OAIS- modelo de referência para implementação de um repositório digital). 

A selecção de plataforma que possa incorporar funcionalidades de preservação digital é 

também muito importante e o PPD deve reunir orientações que sirvam de base para futuras 

aquisições de software. 

Aconselha-se a utilização de aplicações informáticas com especificações abertas, não 

proprietárias e bem documentadas, devendo ser robustas, fáceis de utilizar e conter 

interface intuitiva. 

Apesar do recente aparecimento de ferramentas de software que auxiliam o processo de 

arquivo e preservação (DSPACE, FEDORA, Digital Information Archiving System, 

Documentum) ainda se verifica uma escassez assinalável de produtos comerciais com 

esquemas de preservação suficientes. Isto faz com que cada organização se sinta, de certa 

forma, responsável pelo desenvolvimento e implementação do seu próprio sistema de 

preservação, bem como pela definição de políticas de preservação adequadas. 

A escolha do modelo de armazenamento deve ser pensado para uma utilização a longo 

prazo, como as CAS. Devem ser tidos em conta a escalabilidade, o desempenho, a 

independência, as normas e o custo. 

A normalização de formatos permite a aplicação a maior número de OD e pode ser 

implementada através da conversão automática dos objectos recebidos para um formato 

único de preservação ou a conversão dos objectos digitais para os formatos estipulados. 

Sempre que possível, deverão ser escolhidos formatos conhecidos pela comunidade de 

interesse e baseados em normas internacionais abertas. A normalização promove também a 

interoperabilidade entre sistemas distintos. 

Existem actualmente diversas iniciativas que visam a construção de directórios de formatos 

digitais (ex: Global Digital Format Registry), que poderão prestar serviços de apoio à 

preservação digital, como produzir recomendações para os formatos mais apropriados para 

a preservação a longo prazo. 

Nenhuma das estratégias de preservação foi até ao momento seriamente validada. A 

preferência por uma alternativa de preservação exige a ponderação de diversos factores: as 
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características da colecção, a satisfação da comunidade de interesse ou os custos 

associados ao processo de preservação. 

A tendência actual vai no sentido de combinar um conjunto de técnicas como o 

refrescamento automático do suporte, a normalização para formatos de preservação 

durante o processo de ingestão, a conservação do objecto original (para fins arqueológicos) 

e a migração. Os OD predominantemente dinâmicos ou interactivos são geralmente 

preservados nos seus formatos originais e são utilizadas estratégias de emulação para a sua 

interpretação. 

Não obstante, a migração é de longe a estratégia de preservação mais aplicada até à data e 

a única que tem vindo a dar provas da sua eficácia. No entanto, o sucesso de uma migração 

depende da qualidade dos conversores utilizados. Existe um conjunto de serviços de 

conversão que se encontram acessíveis através da Internet. 

A linguagem de XML, enquanto linguagem de metadados muito organizada, pode ser vista 

como uma proposta de preservação. É uma linguagem de enriquecimento de informação, 

estruturas e significado. Sendo independente da plataforma onde vai correr é um padrão 

aberto. Favorece a interoperabilidade e pode ser usada como formato de criação de 

documentos. Pode considerar-se como estratégia de preservação por si só. 

Por vezes, a opção XML e o formato PDF são considerados como disputando o mesmo 

território para a preservação a longo prazo, mas na verdade são complementares. Será mais 

apropriado orientar a estratégia para a utilização simultânea dos dois. 

A adopção dos esquemas de metainformação incorporados no software de preservação 

permite uma melhor gestão dos OD, dos sistemas intermediários, dos utilizadores e das 

funcionalidades a disponibilizar. Aconselha-se a utilização do PREMIS para a preservação 

digital que contempla os diversos esquemas de metainformação divididos em camadas. É 

na incidência sobre os metadados administrativos e estruturais que vamos encontrar as 

descrições dos métodos e das estratégias tomadas para a preservação. Da existência de um 

bom núcleo de metadados administrativos vai depender a posterior recuperação dos 

recursos. 

Antes da implementação do PPD os colaboradores do organismo devem fazer testes dos 

procedimentos técnicos. Estes testes devem ser efectuados sobre duplicados dos 

documentos de arquivo electrónico. 

O investimento no âmbito da preservação digital é muito avultado e deve ser pensado a 

contar com a recolha, o processamento, a validação, a gestão e a documentação associada, 

assim como o armazenamento no repositório e as estratégias de preservação adoptadas. 
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Pensamos que a Presidência da República tem todas as condições para avançar com um 

Plano de Preservação Digital, dispondo dos recursos, pessoal especializado e vontade 

política. 

Contudo, será necessário fazer primeiro um estudo aprofundado do sistema de gestão 

documental, de modo a permitir a ingestão dos OD directamente no sistema. É também 

necessário fazer o levantamento dos OD de preservação e rever a Tabela de selecção em 

função dele. 

Apesar da análise incidir sobre uma série documental, o PPD deverá incidir sobre todo o 

sistema de arquivo digital. 

Ao nível da série estudada pensamos que poderá, previamente à aplicação de um PPD, 

existir um trabalho ao nível do processo que a origina, delimitando melhor as entidades 

que intervêm no processo, definindo as tipologias documentais que a integram, atribuição 

de um tratamento documental uniforme que relacione os documentos e tipologias entre si, 

definição de prazos de conservação de acordo com a tipologia dos documentos e definição  

das camadas de metadados a atribuir aos documentos digitais considerados vitais para a 

organização. 
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Conclusão 

 

 

Concluímos, que no plano conceptual não existe a noção de arquivo político. A única 

especificidade desses documentos é a de se relacionarem com a acção política, e por isso, 

será mais correcto falar em documentos relacionados ao exercício de uma função política. 

No entanto, é muito difícil ou quase impossível dissociar, entre os documentos de um 

governante, os documentos pessoais dos públicos. Não são raros os casos em que a 

designada “correspondência particular” veicula os assuntos de Estado de maior melindre, 

como acontece, por exemplo, no Arquivo de Oliveira Salazar, antigo presidente do 

Conselho de Portugal.  

A natureza jurídica dos arquivos dos titulares de cargos políticos é uma questão muito 

complexa, que transcende a arquivística e entra no domínio da política, do direito, da 

jurisprudência e da administração. O problema fundamental dos arquivos dos titulares de 

cargos políticos continua a ser o de conciliar princípios, direitos e interesses antagónicos: 

por um lado, os direitos individuais à propriedade privada e à privacidade, por outro, os 

direitos colectivos, como o interesse e o acesso público. A noção de documento público 

aparece cada vez mais associada à de mandato, e quem detém uma parcela de autoridade 

pública produz documentos públicos. Por esta razão, é impossível excluir da categoria de 

arquivo público os arquivos dos mais altos responsáveis políticos - o Presidente da 

República e os membros do governo - embora a maior parte da legislação não imponha aos 

titulares desses arquivos a obrigatoriedade de os incorporar numa instituição pública”456. 

 Apesar da política restringir cada vez mais a esfera puramente privada dos nossos 

dirigentes, as legislações europeia e norte-americana exprimem diversas preocupações 

comuns relativamente aos arquivos dos titulares de cargos políticos. Diversos países 

reconheceram a necessidade de elaborar uma doutrina coerente sobre a natureza jurídica -

pública ou privada - desses arquivos. Um segundo ponto, sobre o qual convergem as 

legislações de vários países, consiste na preocupação de definir as categorias de 

documentos que integram os arquivos de políticos. Também a necessidade de regulamentar 

as formas de custódia e de aquisição - por incorporação, depósito ou doação - e os regimes 

de comunicação da documentação, têm sido objecto de diversos textos legais. 

                                                 
456 GARCIA, Maria Madalena Arruda de Moura Machado - “Os documentos pessoais no espaço público.” In 
: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n.21, 1998, p.175-187. 
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A lei brasileira de 8 de Janeiro de 1991 define arquivos como “conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, como instituições de carácter público e 

entidades privadas, em decorrência do exercício de actividades específicas, bem como por 

pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos”.  

A lei francesa de 1979 atribui uma definição semelhante. Essas duas definições, como as 

de muitos outros países, insistem na origem e natureza dos documentos: estes devem ser 

produto espontâneo, automático, de uma “actividade de gestão” e estar unidos entre si por 

ligações estruturais, por oposição às colecções, que são constituídas voluntariamente por 

uma pessoa em torno de um tema escolhido.  

A Lei brasileira dos Arquivos institui, no seu capítulo III, a figura jurídica da “classificação 

de arquivos privados como de interesse público e social”, a exemplo de outros países como 

França, Canadá, Itália e Espanha. A intervenção do Estado decorrente do acto 

classificatório não elimina o direito de propriedade que o titular do arquivo ou seus 

herdeiros possuem sobre os documentos, mas falta-lhe o direito de controlo sobre o 

arquivo, em nome do interesse público. Os arquivos privados classificados como de 

interesse público, apesar de continuarem a ser bens privados, integram o património 

cultural da nação. 

O Brasil parece aceitar – e até favorecer - a conservação pelos dirigentes políticos de 

arquivos relacionados à sua actividade pública. A lei de 1991, de facto, definiu como 

arquivos públicos aqueles que provêm de organismos públicos, de instituições de carácter 

público, de entidades privadas encarregues pela gestão de serviços públicos; e como 

arquivos privados aqueles que provêm de pessoas físicas ou jurídicas privadas. 

Por seu lado, a lei francesa obriga os indivíduos que exerceram responsabilidades de 

carácter público a deixar o seu arquivo no local onde exerceram essa função, quando 

terminassem de exercê-la. É preciso reconhecer, contudo, apesar de uma clara melhoria ao 

longo dos anos, que a maior parte dos altos funcionários, e os ministros, em particular, 

levam os seus arquivos consigo. Segundo a lei, eles são passíveis de fortes punições, mas 

como aplicar a lei?  

Embora em certos países como os EUA e o Canadá estes problemas tenham sido objecto 

de um autêntico debate nos media, a opinião pública tem uma sensibilidade diferente 

relativamente a estas questões, que decorre de diferentes tradições políticas e culturais de 

cada país. Assim, a reivindicação dos arquivos é mais afirmativa nos regimes 

presidencialistas, onde aparece como contrapartida das prerrogativas do Presidente. Nos 

regimes parlamentaristas há uma maior aceitação da pertença privada dos arquivos. 
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Mesmo sem disporem de mecanismos legais muito precisos e directos, existe cada vez 

mais, um maior número de países que procura alterar a tradição dos dirigentes disporem 

livremente de seus arquivos e de facultarem apenas um acesso selectivo aos mesmos. 

Alguns países conferem ao cidadão o direito de consultar os arquivos correntes, ainda em 

poder das administrações, impondo como única restrição a protecção de interesses vitais 

públicos e privados. As legislações nacionais desses países têm raízes nos conceitos do 

século XVIII relativos aos direitos humanos universais, na noção de democracia real, na 

liberdade de expressão e de informação, que pressupõem o conhecimento dos assuntos 

públicos e, por seguinte, o acesso aos documentos governamentais. Neste sentido, um tal 

acesso constitui um processo de controlo público do governo e uma forma de alimentar e 

estimular o debate público. Outros países mantêm uma atitude mais restritiva e o acesso 

público é limitado aos arquivos de uma determinada idade, depois dos mesmos terem sido 

entregues a uma instituição de arquivo. Os direitos de acesso não fazem parte de um 

sistema para controlar o governo e fornecer factos para o debate público sobre questões 

políticas contemporâneas. Os arquivos correntes destes países estão, por definição e por 

lei, excluídos do exercício de tais direitos. 

Não existe em Portugal legislação que torne obrigatório o ingresso dos arquivos de 

políticos do séc. XX em instituições públicas, e os respectivos regimes de acesso são 

estipulados pelos proprietários e nalguns casos pelas instituições que os recebem. Alguns 

desses arquivos têm sido adquiridos pelo AN/TT, pelo Centro de Documentação 25 de 

Abril, pela Universidade de Coimbra ou por instituições privadas, como o caso da 

Fundação Mário Soares. 

Os arquivos dos antigos presidentes do Conselho do regime da ditadura (1926-1974), 

António de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, foram incorporados no AN/TT, no 

seguimento de uma decisão legislativa pontual. O decreto-lei que decidiu esse ingresso 

fixou igualmente que a abertura desses arquivos à consulta pública deveria acontecer 

depois de decorrido um prazo de 25 anos sobre a morte dos seus titulares. Realçamos a a 

particularidade de quase todos os doadores confiarem aos Centros a responsabilidade de 

fixar os prazos de comunicabilidade dos documentos. 

Verificamos, que se a construção de um marco legal arquivístico para um país exige 

enorme esforço por parte do Estado e da sociedade, a sua implementação não é menos 

complexa. É nessa esfera de preocupações que se inserem estas reflexões: as dinâmicas, 

estratégias e possibilidades inerentes à decisão política – por parte das autoridades 

arquivísticas em consonância com outros actores sociais – de se garantir a aplicabilidade 



172 
 

de uma legislação arquivística. Uma legislação adequadamente concebida pode ser um 

poderoso instrumento a favor da gestão, uso e preservação dos arquivos. A legislação 

arquivística é um dos fundamentos para a definição e implementação de políticas públicas 

no campo dos arquivos. 

No Brasil, o quadro jurídico-constitucional do país é dinâmico, responde com maior ou 

menor velocidade às várias solicitações sociais, e constitui um factor a ser considerado, 

não apenas na elaboração, mas também na aplicação da legislação arquivística. A situação 

ideal passa pela harmonização de todo o quadro legal referente às noções de acesso, 

informação e arquivos. A legislação arquivística, pela natureza do seu objecto, guarda co-

relações com leis relativas a bibliotecas, museus, património histórico, administração 

pública, propriedade privada, direitos de autor, etc. Num país federalista, por exemplo, as 

iniciativas locais ou regionais na construção de um quadro legal arquivístico encontram-se 

necessariamente associadas à legislação federal, mas contam com peculiaridades a serem 

contempladas. Viabilizar a legislação arquivística como parte estrutural da política 

arquivística nacional, regional ou local, exige um planeamento no qual sejam 

contemplados objectivos, formas de acção, cronogramas de execução, recursos humanos, 

tecnológicos, orçamentais, etc. 

A experiência histórica mostra que todos os países que tiveram os recursos necessários 

para a viabilização das suas leis arquivísticas contaram, a médio e longo prazo, com 

benefícios concretos para a sua economia, um Estado mais eficiente e transparente e a 

garantia do direito de acesso à informação e à preservação da memória por parte da 

sociedade. 

No estudo de caso da documentação referente aos mandatos do Presidente Ramalho Eanes, 

incluímos uma súmula biográfica do referido Chefe de Estado e uma cronologia política, 

associada à análise sistemática da documentação incorporada no fundo da Presidência da 

República, de forma a ajudar a apreciar o valor dos documentos contidos no fundo da 

Presidência da República. Destaque especial foi dado àqueles que, por alguma razão, 

considerámos de maior relevância, encerrando vários deles esclarecimentos que, segundo 

julgamos, lançam novas luzes sobre factos ocorridos no período da Democracia, quando se 

encontra consolidado o novo regime político em Portugal.  

Segundo Ariane Ducot, é fundamental o levantamento, o mais completo possível, sobre a 

vida e a obra do titular do arquivo, seu estudo, sem o qual falhará qualquer esboço de plano 

de classificação. Dados referentes à vida e à carreira política de Ramalho Eanes foram 

mencionados para que melhor se pudesse compreender o papel desempenhado pelo 
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Presidente no período que decorre de 1975 a 1986, e para que se conseguisse 

contextualizar a documentação produzida. Os documentos conservados no Arquivo da 

Presidência da República fornecem preciosos esclarecimentos sobre vários dos mais 

importantes momentos da vida do primeiro Presidente da República civil. Cumpre 

acrescentar que Ramalho Eanes foi o primeiro dos Chefes de Estado de governo 

republicano a ser escolhido em eleições directas. A análise sistemática da documentação, 

ora em estudo, revela-nos alguns aspectos pouco conhecidos da nossa história. Encontram-

se no Arquivo documentos da mais variada tipologia - que incluem anotações, 

apontamentos, correspondência, cartas, diplomas que lhe foram conferidos, rascunhos de 

discursos e telegramas, etc.  

A documentação produzida ao longo dos mandatos dos Presidentes da República, permite 

reconstituir a memória desta personalidade - contribuir para o conhecimento biográfico do 

homem, do político e do governante - sendo documentos de valor biográfico e 

historiográfico. Documentos, na sua maioria, de natureza textual e fotográfica, mas que 

incluem igualmente um grande número de filmes e de registos sonoros. Se entendermos o 

percurso da vida do Presidente como um todo, obtido através do conhecimento dos 

documentos que nos legou, dos livros que leu e escreveu e dos objectos que recebeu e 

usou, esses documentos constituem património de grande importância para a preservação 

da memória histórica do país, para o desenvolvimento da investigação e a disseminação do 

conhecimento. A documentação do Chefe de Estado constitui ainda um registo abrangente 

da história política e intelectual portuguesa.  

Actualmente, diversos documentos são diariamente destruídos nas diferentes instâncias 

governamentais, muitas vezes por desconhecimento da sua importância para o posterior 

estudo crítico da sociedade que o produziu. Tal desconhecimento acarreta a desorganização 

no que se refere aos serviços de arquivo e à preservação de documentos. É preciso que os 

responsáveis pelas políticas de informação/documentação dos diferentes órgãos 

governamentais estejam cientes de que, uma vez cumprida a razão administrativa pela qual 

um documento foi criado, este não se torna automaticamente desnecessário. A sua 

utilização jurídica pela própria administração e/ou pela pesquisa histórica poderá ocorrer 

sempre. Assim, a entidade produtora não deve e não pode ditar a sua destruição, sem antes 

consultar as autoridades arquivísticas ao nível administrativo ao qual pertence o órgão 

governamental. 

O tratamento documental dos documentos do Chefe de Estado tem dois objectivos: por um 

lado, o de preservar os documentos originais do desgaste natural causado pela acção do 
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tempo - das condições ambientais e do constante manuseio - através da adopção de 

medidas de preservação e conservação; por outro, o de facilitar o acesso e a consulta 

agilizando a pesquisa, simplificando as pesquisas por parte dos investigadores e do 

público, em geral, alargando o seu alcance a outros países.  

Hoje em dia, é inadmissível, mesmo nos países cujo emprego do tratamento arquivístico 

seja recente, que os documentos sejam organizados por assunto, por ordem cronológica 

única, por formatos ou suportes, quando se pode dispor de organogramas e um 

conhecimento seguro sobre as várias entidades e funções a que se relacionam os 

documentos. É possível estabelecer um quadro de fundos, em cada um dos quais a 

documentação recolhida será integrada. 

Salientamos que, nessa fase da função arquivística, é fundamental o conhecimento 

profundo das estruturas administrativas - actual e passada - da entidade, na qual o arquivo 

se insere, daí o enquadramento histórico traçado ao organismo Presidência da República. 

Sem que se conheça o acto de criação, a evolução, a competência e as atribuições de cada 

organismo governamental, a organização privada, e qual a sua posição no organograma 

administrativo, não se pode estabelecer o quadro de fundos para efeitos classificatórios e 

descritivos. 

A identificação de fundos é um trabalho complexo que requer conhecimento profundo da 

estrutura administrativa e das competências (e suas mutações) dos órgãos produtores de 

documentação, nos respectivos níveis da administração pública e nos vários sectores da 

administração privada. Desse conhecimento depende toda a organização de um arquivo 

definitivo, organização sem a qual o trabalho posterior de descrição e levantamento de 

conteúdo dos documentos componentes será seriamente prejudicado. 

Por outro lado, só um arquivo munido de um guia, inventário e catálogos parciais, 

catálogos selectivos e edições de textos, quando pertinentes, estará a cumprir a sua função 

junto da comunidade científica e do meio social de que depende e que serve. 

Actualmente, novas exigências surgem - tanto para a avaliação, quanto para a organização 

e descrição de arquivos institucionais - relacionadas com os registos electrónicos. A 

própria natureza dessas mudanças transforma a tarefa dos arquivistas, tanto dos arquivos 

institucionais quanto dos pessoais, e oferece uma perspectiva compartilhada sobre arquivos 

que, por sua vez, pode levar a uma nova unidade nos esforços da arquivística, centrada na 

formação da memória da sociedade. 

Uma nova abordagem da avaliação, ou macroavaliação, requer que os arquivistas 

pesquisem com extremo cuidado, de modo a assegurar às instituições (ou a seus segmentos 
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funcionais) a capacidade de criar registos de valor arquivístico de uma forma global, em 

vez de tentar avaliar directamente, uma por uma, as dezenas de milhares de séries de 

documentos, bases de dados e colecções de Média que qualquer jurisdição de porte conterá 

e, muito menos, os bilhões de arquivos, documentos ou imagens ou suportes digitais. No 

novo mundo dos documentos electrónicos, essa análise funcional e as decisões de 

avaliação dela resultantes devem ser incorporadas desde cedo no processo de criação de 

documentos, idealmente no momento de desenho do sistema de informação, antes mesmo 

que o primeiro documento tenha sido criado, e não posteriormente à criação e uso do 

documento, quando pode haver o benefício de uma visão retrospectiva e de uma 

perspectiva histórica ao se decidir sobre avaliação. 

O que se precisa agora é de uma perspectiva teórica bem diferente: já que, como acabamos 

de observar, existem centenas de séries correntes de registos multimédia a serem avaliadas 

dentro das organizações. Já que a avaliação deve ocorrer no estádio de desenho do sistema 

de informação, antes que um único documento tenha sido criado, e já que a descrição, cada 

vez mais, reflecte ou incorpora metadados dos sistemas informáticos. A teoria arquivística 

incide agora, mais na análise dos processos de criação de documentos do que na 

organização e descrição de produtos documentados em arquivos. 

As operações preliminares que irão permitir que a classificação seja a melhor possível são 

de três tipos: definição de uma política, preparação da recolha dos fundos pela visita a seus 

proprietários e garantia de um tratamento jurídico e material rigoroso, desde a sua chegada 

à instituição arquivística. Definir uma política significa primeiro fazer, em âmbito nacional 

ou regional, o recenseamento dos arquivos conservados por diferentes instituições públicas 

e privadas, de um lado (arquivos, bibliotecas, universidades, museus etc), e por 

particulares, de outro. O CPDOC457 publicou, nesse sentido, um interessante “guia dos 

acervos dos presidentes da República brasileira”. Em França, a Division des Archives de 

France realizou um levantamento geral e, em 1984, publicou a parte referente aos arquivos 

dos ex-ministros, o que desencadeou a entrega de vários fundos aos Archives 

Nationales458. 

Significa, em seguida, definir no plano nacional ou regional, a vocação própria de cada 

instituição em matéria de arquivos privados e a política a ser observada para preencher as 

lacunas dos arquivos administrativos. Na verdade, no domínio dos arquivos, a coordenação 

e a cooperação entre instituições são indispensáveis. Em França, país de tradição 

                                                 
457 Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
458 Em Portugal o relatório dos Arquivos Institucionais da Administração Central. 
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centralizadora, elas estão a cargo da Direction des Archives, que controla as instituições 

arquivísticas públicas. Num país federativo como a Alemanha, elas funcionam 

admiravelmente graças à Conferência Nacional dos Directores dos Arquivos das Lander 

(províncias) e do Bundesarchiv (Arquivo Nacional). No Canadá, dentro do Conseil 

Canadien des Archives (CCA), um Comité de Aquisições coordena a política sobre essa 

matéria. No Brasil, esse papel foi atribuído ao Conselho Nacional de Arquivos. Apenas 

esse entendimento permite a cada um, delimitando o seu campo de acção, realizar uma 

política activa de recolha sem concorrência danosa; apenas essa coordenação poderá evitar 

que um fundo seja disperso em vários locais, em detrimento dos investigadores e da 

coerência das classificações. 

Concluímos que é imprescindível assegurar aos historiadores os testemunhos de cada 

geração, o modo de pensar e de actuar de seus elementos quando em sua 

contemporaneidade. Os arquivos públicos e os privados constituem a espinha dorsal de 

todo o manancial de matéria-prima da pesquisa história. Deve existir uma verdadeira 

interdisciplinaridade ou disciplinaridade interactiva entre os saberes de bibliotecários e 

arquivistas e os saberes de todos os pesquisadores da comunidade científica que utilizam 

como matéria-prima de investigação os acervos de autores, eles próprios frutos da 

interacção sociocultural.  
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ANEXO 1 – Processos de viagens ao estrangeiro do PR Ramalho Eanes  
 

 

Processos de viagens ao Estrangeiro do Presidente Ramalho Eanes 

existentes no Arquivo Histórico da PR 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2033 

 

Título 

Viagem Presidencial à Guiné Bissau, de 24 a 26 de Junho de 1978 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2034 

 

Título 

Viagem Presidencial à Guiné Bissau, de 20 a 25 de Fevereiro de 1979 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2035 

 

Título 

Viagem Presidencial a Cabo Verde, de 16 a 20 de Abril de 1980 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2079 

 

Título 
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Viagem Presidencial a Espanha (Madrid), de 23 a 26 de Maio de 1977 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2080 

 

Título 

Viagem Presidencial a Londres (Cimeira NATO), de 9 a 11 de Maio de 1977 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2084 

 

Título 

Viagem Presidencial à Alemanha (RFA), de 12 a 16 de Dezembro de 1977 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2084 

 

Título 

Viagem Presidencial ao Brasil, à Venezuela e aos Estados Unidos (Cimeira da Nato; 

Conferência da ONU), de 23 de Maio a 3 de Junho de 1978 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2093 

 

Título 

Viagem Presidencial à Jugoslávia, de 7 a 8 de Maio de 1980 (Funeral do Marechal 

Tito) 
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Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2094 

 

Título 

Viagem Presidencial a Itália e Vaticano, de 14 a 17 de Maio de 1980 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2095 

 

Título 

Viagem Presidencial à Noruega, de 3 a 6 de Junho de 1980 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2096 

 

Título 

Viagem Presidencial ao Canadá, de 14 a 19 de Abril de 1984 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2097 

 

Título 

Viagem Presidencial aos Estados Unidos da América, de 14 a 20 de Setembro de 1983 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2098 

 

Título 

Viagem Presidencial a Inglaterra, de 14 a 17 de Novembro de 1978 
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Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2099 

 

Título 

Viagem Presidencial a Estrasburgo (Parlamento Europeu), em 13 de Novembro de 

1978 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2100 

 

Título 

Viagem Presidencial à Bulgária, Roménia e Hungria, de 19 a 26 de Março de 1979 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2101 

 

Título 

Viagem Presidencial à Jugoslávia, de 25 a 28 de Junho de 1979 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2104 

 

Título 

Viagem Presidencial a França, de 8 a 11 de Outubro de 1979 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2105 
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Título 

Viagem Presidencial à Bélgica, de 27 a 30 de Abril de 1982 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2106 

 

Título 

Viagem Presidencial à República Popular da China, ao Território de Macau e à 

República Socialista Federativa da Jugoslávia, de 20 a 31 de Maio de 1985 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2109 

 

Título 

Visita oficial a Angola, de 15 a 19 de Abril de 1982 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2110 

 

Título 

Visita de trabalho a Cabo Verde, de 27 de Novembro a 1 de Dezembro de 1985 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2112 

 

Título 

Viagem oficial do Presidente da República ao Conselho de Europa em Estrasburgo, 

de 8 a 10 de Maio de 1984 
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Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2113 

 

Título 

Visita oficial à Guiné-Bissau, de 3 a 6 de Dezembro de 1982 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2130 

 

Título 

Visita oficial do Presidente da República Ramalho Eanes e Senhora, à República 

Democrática de S. Tomé e Príncipe, à República do Zaire e à República Popular do 

Congo, de 10 a 17 de Março de 1984 

 

 

Código de referência 

AHPR/GB/GB0202/GB020201/2138 

 

Título 

Viagem do Presidente da República Ramalho Eanes a Angola [17 e 18 de Setembro de 

1979] (Funeral do Presidente Agostinho Neto) 

 

 

Código de referência 

IPSDG/IDG.CI/IDG.05/011 

 

Título 

Viagens do Presidente (Aústria; Guiné-Bissau; Grécia e Egipto; Bélgica), 1982-1983 
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Relação de viagens do Presidente Ramalho Eanes (1977-1985) com 
indicação da existência de respectiva documentação (Processos de 
Viagem) no Arquivo Histórico da Presidência da República 

 

 

Londres Cimeira da NATO 09-11 Maio 1977 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2080 

CC.1635/027 (Foto) 

Espanha Visita oficial 23-26 Maio 1977 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2079 

CC.1635/026 (Foto) 

RFA Visita oficial 12-16 Dez. 1977 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2083 

CC.1635/025 (Foto) 

Brasil, 

Venezuela, EUA 

Visita oficial ao Brasil e 

Venezuela; EUA (Cimeira da 

NATO em Washington e 

Conferência da ONU sobre 

desarmamento em Nova Iorque) 

21 (23?) Maio-03 

Junho 1978 

Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2084 

CC.1635/028 (Foto) 

Guiné-Bissau Cimeira Portugal-Angola para 

assinatura do Acordo Geral de 

Cooperação com Angola 

(Acordo de Bissau) 

24-26 Junho 1978 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2033 

CC.1635/021 e 022 (Fotos) 

França, 

Estrasburgo 

Parlamento Europeu 13 Nov. 1978 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2099 

Grã-Bretanha Visita oficial 14-17 Nov. 1978 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2098 

CC.1635/023 (Foto) 
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Guiné-Bissau Visita oficial 20-25 Fev. 1979 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2034 

GF.1011/011 – Despesas de 

deslocação 

Bulgária, 

Roménia e 

Hungria 

Visita oficial Bulgária (19 a 

21); Roménia (21 a 23); 

Hungria (23 a 26) 

19-26 Março 1979 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2100 

CC.1635/019 (Foto) 

GF.1011/009 – Despesas de 

deslocação 

Jugoslávia Visita oficial 25-28 Junho 1979 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2101 

Angola  Funeral do Presidente 

Agostinho Neto 

 

17 Set.1979 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2138 

GF.1011/007 – Despesas de 

deslocação 

França Visita oficial 08-11 Out. 1979 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2104 

CC.1635/024 (Foto) 

 

Cabo Verde Visita oficial 16-20 Abril 1980 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2035 

CC.1635/020 (Foto) 

GF.1011/007 – Despesas de 

deslocação 

Jugoslávia Funeral do Marechal  J. B.Tito 

em 8 de Maio 

07-08 Maio 1980 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 
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GB.2093 

GF.1011/002 e 006 – Despesas 

de deslocação 

Itália, Vaticano Visita oficial 14-17 Maio 1980 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2094 

CC.1635/029 (Foto) 

GF.1011/005 – Despesas de 

deslocação 

Noruega Visita oficial 03-06 Junho 1980 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2095 

Moçambique, 

Zâmbia e 

Tanzânia 

Visita oficial a Moçambique 

(24?); Zâmbia e Tanzânia (29?) 

24-29 Nov. 1981 GF.1011/001 – Despesas de 

deslocação 

Angola Visita de Estado (?) 15-19 Abril 1982 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2109 

Bélgica Visita oficial + Conselho da 

NATO 

27-30Abr 1982 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2105 

IDG.011/004 

Áustria Visita oficial 11-12? Out. 1982 IDG.011/001 

Guiné-Bissau Visita oficial 02-06 Dez.1982 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2113 

IDG.011/002 

Argélia Visita oficial 06-? Dez. 1982  

Grécia e Egipto Visita oficial 16-23 Março 1983 IDG.011/003 

EUA Visita oficial 14-20 Set.1983 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2097 

S. Tomé e Visita oficial a S. Tomé (10 a 10-17 Março 1984 Existe Processo no Arquivo 
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Príncipe; Zaire 

e Rep. Popular 

do Congo 

13 de Março); Zaire (13 a 15 de 

Março) Congo (15 a 17 de 

Março) 

Histórico 

GB.2130 

Canadá Visita oficial 14-19 Abril 1984 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2096 

França, 

Estrasburgo 

Conselho da Europa 08-10 Maio 1984 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2112 

R.P. China, 

Macau, 

Jugoslávia 

Visita oficial à China e 

Território de Macau (20 a 27 de 

Maio); Jugoslávia (28 a 31 de 

Maio) 

20-31 Maio 85 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2106 

Cabo Verde Visita de Estado (?); visita de 

trabalho 

27 Nov.-01 Dez. 1985 Existe Processo no Arquivo 

Histórico 

GB.2110 
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ANEXO 2 – Cronologia de Acontecimentos Históricos (1974-1986) 

 

 

Quadro Cronológico de Portugal459 

 

1974 

15 de Janeiro – O General António de Spínola é nomeado vice-chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas. 

 

23 de Fevereiro - Publicação do livro Portugal e o Futuro de António de Spínola460. 

 

14 de Março – O Governo demite os generais Costa Gomes e Spínola dos cargos de chefe 

e vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a pretexto da sua ausência em 

cerimónia de apoio ao regime. 

 

16 de Março – Tentativa de golpe militar com origem nas Caldas da Rainha461, por 

militares afectos a Spínola. 

 

25 de Abril – Início das operações militares para derrubar o Governo. Um golpe de 

Estado, liderado pelo MFA (Movimento das Forças Armadas), derruba o regime. São 

destituídos o Presidente da República e o Governo. Marcelo Caetano entrega o poder a 

António de Spínola. A Junta de Salvação Nacional, presidida pelo General Spínola, passa a 

deter as atribuições dos Órgãos Fundamentais do Estado, tomando conta do poder. 

 

26 de Abril - Américo Thomaz e Marcelo Caetano, entre outros, são enviados para a 

Madeira, onde ficam sob “residência vigiada”. 

 

27 de Abril – São libertados os presos políticos que se encontravam em Caxias e Peniche. 

 

28 de Abril – Mário Soares regressa do exílio. 
                                                 
459Cfr. Presidentes e símbolos da República. Lisboa : Texto, p.63-70. 
460 Com a autorização do Chefe do Estado-Maior e conhecimento do ministro da Defesa. Cfr. 
MASCARENHAS, João Mário ; TELO, António José (coord.) – A República e os seus presidentes. Lisboa : 
CML, 1997, p.481. 
461 Regimento de Infantaria 5, nas Caldas da Rainha. 



204 
 

 

30 de Abril –Álvaro Cunhal regressa do exílio. 

 

1 de Maio – Grandes manifestações em todo o país. 

 

6 de Maio – É fundado o Partido Popular Democrático (PPD), por Francisco Sá Carneiro, 

Pinto Balsemão, e Magalhães Mota, antigos deputados da “ala liberal” do governo de 

Marcelo Caetano. 

 

15 de Maio – O General António de Spínola é escolhido pela Junta de Salvação Nacional 

para Presidente da República. 

 

20 de Maio - Américo Thomaz e Marcelo Caetano partem para o exílio no Brasil. 

 

25 de Maio – É fixado o salário mínimo nacional, pela primeira vez em Portugal. 

 

8 de Julho - É criado o COPCON (Comando Operacional do Continente), que dá fortes 

poderes a Otelo Saraiva de Carvalho. 

 

19 de Julho – É fundado o Centro Democrático Social (CDS), por Freitas do Amaral e 

Amaro da Costa. 

 

24 de Julho – O Presidente Spínola reconhece o direito à autodeterminação e 

independência dos territórios ultramarinos. 

 

29 de Agosto – O Presidente da República ratifica o acordo com o PAIGC sobre a 

independência da Guiné. 

 

8 de Setembro – O Presidente da República ratifica o acordo com a FRELIMO e prevê-se 

a independência de Moçambique para 25 de Junho de 1975. 

 

10 de Setembro – Portugal reconhece a independência da República da Guiné-Bissau. 
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28 de Setembro – O MFA proíbe a manifestação da “maioria silenciosa”, de apoio a 

Spínola, formando-se barricadas nas entradas de Lisboa para impedir a chegada de 

manifestantes. 

 

30 de Setembro – Renúncia à presidência de António de Spínola. É substituído no cargo 

pelo general Francisco Costa Gomes. 

 

15 de Outubro – Portugal reconhece a soberania da União Indiana aos territórios de Goa, 

Damão e Diu. 

 

17 de Outubro - Costa Gomes é o primeiro presidente português a discursar na ONU. 

 

5 de Dezembro – Inauguração da Barragem de Cahora Bassa, em Moçambique. 

 

1975 

10 de Janeiro – Inicia-se no Alvor a cimeira com os três movimentos de libertação de 

Angola. Estabelece-se o dia 11 de Novembro de 1975 para a independência. 

 

10 de Fevereiro – O Presidente da República anuncia o dia 12 para as eleições da 

Assembleia Constituinte. Esta data será adiada para 25 de Abril. 

 

15 de Fevereiro – Protocolo adicional à Concordata, negociado com o Vaticano, concede 

aos católicos o direito ao divórcio. 

 

11 de Março – Tentativa de golpe de Estado, por militares moderados próximos de 

Spínola. Spínola refugia-se em Espanha. A Junta de Salvação Nacional passa a denominar-

se Conselho de Revolução. 

 

12 de Março – O MFA cria o Conselho de Revolução (órgão executivo) e a Assembleia do 

MFA (órgão legislativo) e extingue a Junta de Salvação Nacional e o Conselho de Estado ; 

é decidido um grande plano de nacionalizações e o avanço para a reforma agrária. 
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12 de Março – São presos mais de cem oficiais e civis acusados de conspiração e 

sabotagem económica. 

 

13 de Março – O Conselho de Revolução decreta a nacionalização da banca e dos seguros. 

 

31 de Março – É criado o IARN (Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais) que virá a 

apoiar o regresso de 500 000 a 700 000 portugueses das antigas colónias. 

 

11 de Abril – O PS, o PPD, o PCP e o CDS, entre outros, assinam o primeiro “Pacto 

MFA-partidos”. 

 

25 de Abril – Realizam-se as primeiras eleições dos últimos 50 anos para a Assembleia 

Constituinte. O PS triunfa nas eleições para a Assembleia Constituinte. 

 

30 de Abril – É promulgada a lei de unicidade sindical, apoiada pelos comunistas e 

rejeitada pelo PS. 

 

20 de Maio – O Jornal República, afecto ao PS, é encerrado. 

 

27 de Maio – A Rádio Renascença, emissora da Igreja, é ocupada por militares de extrema 

esquerda. 

 

25 de Junho – Independência de Moçambique. 

 

5 de Julho - Independência de Cabo Verde. 

 

10 de Julho – O Jornal República é ocupado pela extrema-esquerda, o que leva o PS a 

abandonar o governo 

 

12 de Julho - Independência de S. Tomé e Príncipe.  

 

17 de Julho – O PPD abandona igualmente o governo. 

 



207 
 

19 de Julho – “Manifestação da Fonte Luminosa”, organizada pelo PS, em que é exigida a 

demissão de Vasco Gonçalves. 

 

25 de Julho – A Assembleia do MFA atribui a direcção política do país a Costa Gomes, 

Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho. 

 

7 de Agosto - Surge o “Documento dos Nove”, de militares moderados próximos de Melo 

Antunes, que recusa o “modelo de sociedade socialista tipo-europeu oriental”. 

 

12 de Agosto - Surge o documento “Autocrítica Revolucionária”, de militares de extrema-

esquerda, próximos de Otelo Saraiva de Carvalho, que faz a apologia do poder popular. 

 

21 de Agosto – Início da guerra-civil em Timor-Leste entre a UDT (União Democrática 

Timorense) e a FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) 

 

25 de Agosto - É criada a FUR (Frente de Unidade Revolucionária) que junta o PCP e 

organizações de extrema-esquerda. 

 

27 de Setembro - Manifestantes de extrema-esquerda assaltam e incendeiam a embaixada 

de Espanha, em Lisboa. 

 

11 de Novembro - O MPLA proclama, em Luanda, a independência de Angola. 

 

11-13 de Novembro - Cerco ao Palácio de São Bento, por trabalhadores da construção 

civil, sequestrado o Governo e os deputados. 

 

20 de Novembro - O Governo suspende a sua actividade, por “falta de condições de 

segurança para exercício do governo do país”. 

 

25 de Novembro - Sublevação militar, ligada à esquerda radical, é derrotada por militares 

moderados, sob o comando de Ramalho Eanes. O Presidente da República declara o 

“estado de sítio”, em Lisboa. A situação militar é tensa e há o perigo de uma guerra civil. 

 

7 de Dezembro - A Indonésia invade e ocupa Timor-Leste. 
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1976 

12 de Janeiro - Reabertura da Bolsa de Valores, encerrada desde 25 de Abril de 1974. 

 

13 de Janeiro – O Presidente da República passa a ser eleito por sufrágio universal, acordo 

estabelecido entre o MFA e os partidos políticos. 

 

22 de Fevereiro - Portugal reconhece oficialmente a República Popular de Angola e o 

governo do MPLA. 

 

26 de Fevereiro - II Pacto Constitucional MFA-Partidos, assinado por PS, PPD, PCP e 

CDS. 

 

2 de Abril - Decorre no Parlamento a sessão solene de encerramento da Assembleia 

Constituinte. Promulgação da Constituição da República Portuguesa, com votos contra do 

CDS. 

 

25 de Abril- O PS triunfa nas primeiras eleições para a Assembleia da República. 

 

14 de Maio – Ramalho Eanes anuncia, no Instituto de Altos Estudos Militares, a sua 

candidatura à Presidência da República. 

 

27 de Junho - O General Ramalho Eanes é eleito Presidente das República, por sufrágio 

universal. 

 

27 de Junho - O PPD triunfa nas primeiras eleições para as Assembleias Regionais dos 

Açores e da Madeira. 

 

14 de Julho – Ramalho Eanes toma posse como primeiro Presidente da República eleito na 

vigência da Constituição de 1976. 

 

23 de Julho – O Presidente Eanes dá posse ao I Governo Constitucional do PS, chefiado 

por Mário Soares. 
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1977 

28 de Março – Formalização do pedido de adesão de Portugal à CEE. 

 

22 de Julho - A Lei da Reforma Agrária e do Arrendamento Rural, conhecida como “Lei 

Barreto”, é aprovada por PS, PSD e CDS e com os votos contra de PCP e UDP. 

 

7 de Dezembro – Cai o I Governo Constitucional por rejeição de moção de confiança no 

Parlamento. 

 

1978 

28 de Janeiro – É empossado pelo Presidente Eanes o II Governo Constitucional, de 

coligação PS/CDS, chefiado por Mário Soares. 

 

27 de Julho – O Primeiro-Ministro Mário Soares é exonerado pelo Presidente Eanes, após 

demissão dos ministros do CDS. 

 

29 de Agosto – O III Governo Constitucional, de independentes, chefiado por Nobre da 

Costa, é empossado pelo Presidente Eanes. 

 

Agosto - Assinatura do primeiro acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) que 

garante em grande empréstimo externo a Portugal. 

 

14 de Setembro – O III Governo Constitucional é rejeitado no Parlamento. 

 

28 de Outubro - Nasce a União Geral de Trabalhadores (UGT), organização sindical que 

defende “o sindicalismo democrático e não partidário”. 

 

Novembro – IV Governo Constitucional, de independentes, chefiado por Mota Pinto, é 

empossado pelo Presidente Eanes. 

 

10 de Novembro - Portugal é eleito, pela primeira vez, membro não permanente do 

Conselho da Segurança ONU. 
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1979 

7 de Junho – O Presidente Eanes aceita a demissão do IV Governo Constitucional. 

 

13 de Junho – O Presidente Eanes anuncia a dissolução do Parlamento e a convocação de 

eleições legislativas. 

 

5 de Julho – PSD, CDS, e PPM (Partido Popular Monárquico) assinam o acordo de 

formação da Aliança Democrática (AD). 

 

14 de Agosto – O Presidente Eanes empossa o V Governo Constitucional, de 

independentes, chefiado por Maria de Lourdes Pintasilgo. 

 

2 de Dezembro - A AD ganha as eleições intercalares para a Assembleia da República, 

com maioria absoluta. 

 

1980 

1 de Janeiro - Um violento tremor de terra nos Açores, provoca elevados prejuízos em 

Angra do Heroísmo. 

 

3 de Janeiro – O Presidente Eanes empossa o VI Governo Constitucional, de coligação 

AD, que tem maioria absoluta de apoio no Parlamento. 

 

7 de Março - Início das emissões a cores da RTP. 

 

28 de Março - É criada a Força de Unidade Popular (FUP), por Otelo Saraiva de Carvalho. 

 

20 de Abril - É divulgado um “Manifesto ao Povo Português” assinado pelas “Forças 

Populares 25 de Abril”. 

 

23 de Junho – A AD em comício anuncia a candidatura presidencial do General Soares 

Carneiro. 

 

5 de Agosto – Nas eleições legislativas a AD reforça a maioria absoluta. 
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5 de Outubro - A AD volta a ganhar as eleições para a Assembleia da República, com 

maioria absoluta. 

 

Novembro – Acordo entre o Secretariado do PS para apoiar o candidato Ramalho Eanes. 

 

4 de Dezembro - O primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, o ministro da Defesa 

Adelino Amaro da Costa e acompanhantes perdem a vida na queda do avião em que se 

deslocavam. Freitas do Amaral assume, provisoriamente, a chefia do governo. 

 

7 de Dezembro - Ramalho Eanes é reeleito Presidente da República à primeira volta. 

 

1981 

5 de Janeiro – O Presidente Eanes empossa o VIII Governo Constitucional, de coligação 

AD, chefiado por Pinto Balsemão. 

 

3 de Março - Freitas do Amaral é eleito Presidente da União Europeia das Democracias 

Cristãs. 

 

17 de Dezembro - O Conselho da Revolução promove a marechal António de Spínola e 

Costa Gomes. 

 

s.d. - Censo da população portuguesa: 9 833 014 habitantes. 

 

1982 

12-14 de Maio - O papa João Paulo II visita Portugal. 

 

14 de Julho - O Parlamento aprova a extinção do Conselho de Revolução. 

 

12 de Agosto - A Assembleia da República aprova a primeira revisão constitucional, que 

consagra a subordinação do poder militar ao poder civil, com votos contra do PCP e da 

UDP. 
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30 de Outubro - Toma posse o Conselho de Estado, novo órgão consultivo do Presidente 

da República. 

 

23 de Dezembro – O Presidente Eanes aceita a demissão do primeiro-ministro. 

 

1983  

4 de Fevereiro – O Presidente Eanes dissolve o Parlamento e convoca eleições 

antecipadas. 

 

25 de Abril – Nas eleições legislativas o PS alcança maioria relativa. 

 

26 de Abril – Freitas do Amaral demite-se do CDS para concorrer à Presidência da 

República. 

 

7 de Maio - É inaugurada a XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura, que se realiza em 

Lisboa. 

 

6 de Junho – O Presidente Eanes empossa o IX Governo Constitucional, de coligação 

PS/PSD, chefiado por Mário Soares. 

 

13 de Julho - Angra do Heroísmo é considerada património mundial da UNESCO. 

 

20 de Julho - Inauguração do Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

1984 

7 de Fevereiro - As FP 25 de Abril assaltam um veiculo blindado que transportava 108 mil 

contos, em plena cidade de Lisboa. 

 

14 de Fevereiro - A Assembleia da República aprova a lei do PS sobre a despenalização 

do aborto com votos favoráveis de PS e PCP. 

 

2 de Março - É criado o Conselho Permanente de Concertação Social. 
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19 de Junho - Operação da Polícia Judiciária contra as FP 25 de Abril provoca a detenção 

de 42 indivíduos, incluindo Otelo Saraiva de Carvalho. 

 

12 de Agosto - Carlos Lopes é campeão olímpico da maratona, nos Jogos Olímpicos de 

Los Angeles. 

 

1985 

24 de Fevereiro - É fundado o Partido Renovador Democrático (PRD), por apoiantes de 

Ramalho Eanes. 

 

25 de Maio - A China e Portugal anunciam o inicio das negociações sobre o futuro de 

Macau. 

 

4 de Junho – PSD anuncia intenção de abandonar o Governo. 

 

12 de Junho - Portugal assina o tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia 

(CEE). 

 

27 de Junho – O Presidente Eanes dissolve o Parlamento e convoca eleições antecipadas. 

 

10 de Julho - A Assembleia da República ratifica o Tratado de Adesão à Comunidade 

Económica Europeia, com os votos do PS, PSD e CDS. 

 

27 de Julho – Mário Soares anuncia que abandona o cargo de Secretário-Geral do PS e 

que pretende concorrer às eleições presidenciais. 

 

6 de Agosto - O Sapato de Setim de Manoel de Oliveira é distinguido com o Leão de Ouro 

Especial, no Festival Internacional de Cinema de Veneza. O PSD alcança maioria relativa 

Nas eleições legislativas. 

 

6 de Outubro - O PSD ganha as eleições para a Assembleia da República. 
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Novembro – O Presidente Eanes empossa o X Governo Constitucional do PSD, chefiado 

por Cavaco Silva. 

 

1986 

1 de Janeiro - Portugal passa a ser Estado-Membro da CEE. 

 

16 de Janeiro - O serviço militar obrigatório é reduzido para 12 meses. 

 

16 de Fevereiro - Mário Soares é eleito Presidente da República. 

 

 

Quadro Cronológico Internacional462 

 

1961-1974 – Guerras coloniais. 

 

1976 

 1 de Janeiro – O ex-presidente português António de Spínola, residente em Espanha 

desde 12 de Março de 1975, é obrigado a refugiar-se no Brasil. 

 

24 de Janeiro – Novo tratado de cooperação entre Espanha e os EUA. 

 

25 de Janeiro – O Governo Cubano confirma a presença de “voluntários” em Angola que 

acorreram em apoio do MPLA. 

 

18 de Fevereiro – Os EUA cessam toda a ajuda militar ao Chile. 

 

4 de Março – Violentos confrontos entre viticultores e forças de ordem causam dois 

mortos em Montredon, na França. 

 

2 de Abril – Portugal passa a ter uma Constituição democrática socialista. 

 

                                                 
462 Cfr. WILLIAMS, Neville ; WALLER, Philip e ROWETT, John - Cronologia do séc. XX. Lisboa : Círculo 
de Leitores, 1999. 
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27 de Junho – Em Portugal o general A. Ramalho Eanes é eleito Presidente da República, 

à primeira volta, com 61,5%. 

 

4 de Julho – Início de festas sumptuosas nos EUA, que celebram os seus duzentos anos. 

 

23 de Julho – Em Portugal, Mário Soares forma um governo socialista minoritário, 

tacitamente apoiado pelos comunistas. 

 

4 de Agosto – São amnistiados em Espanha, 90% dos presos políticos. 

 

11 de Agosto – Um incêndio num hotel para emigrantes, em Paris, faz treze mortos e sete 

feridos. 

 

26 de Agosto - Em França, Jacques Chirac demite-se da Chefia do Governo, sendo 

susbtituído por Raymond Barre. 

 

16 de Setembro – Nos  EUA entram em greve cento e setenta mil operários da Ford. 

 

30 de Setembro – Um acidente numa mina em Merlebach, em França, faz dezasseis 

mortos. 

 

13 de Outubro - Um Boeing 707 dos Estados Unidos cai na cidade de Santa Cruz, na 

Bolívia, causando cem mortos. 

 

Novembro – Jimmy Cárter, do Partido Democrata, é eleito presidente dos EUA, com 

50,1% dos votos contra 48% do actual presidente Gerald Ford. 

 

1 de Dezembro – A ONU pede à França que retire as suas forças de Djibuti. 

 

15 de Dezembro – Em Espanha, num referendo, a população aprova com 94, 2% dos 

votos a Lei para a Reforma Política. 

 

Política, Economia, Direito e Educação 
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9 de Abril - Acordo entre os EUA e a URSS sobre ensaios atómicos subterrâneos com fins 

pacíficos. 

 

1 a 8 de Agosto – 4º Congresso Eucarístico Internacional realizado em Filadélfia, nos 

EUA, a cujo encerramento assistiu o presidente norte-americano Gerald Ford que proferiu 

uma alocução. 

 

1977 

17 de Janeiro – Execução capital nos EUA, a primeira desde 1967. 

 

22 de Janeiro – Nos EUA o presidente Jimmy Cárter amnistia os desertores da Guerra do 

Vietname. 

 

1 de Fevereiro – Os EUA retiram da Coreia do Sul as forças do Exército, permanecendo, 

porém, as da Força Aérea. 

 

3 de Março – Em Portugal, a Assembleia da República decide solicitar a adesão do país à 

Comunidade Europeia (CEE). 

 

28 de Julho – A Espanha solicita a adesão à CEE. 

 

11 de Agosto – Os EUA renunciam aos seus direitos perpétuos sobre a zona do canal do 

Panamá, ficando este país senhor do canal a partir do ano 2000. 

 

1 de Setembro – Reatamento das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba. 

 

1 de Outubro – Declaração comum americano-soviética reconhecendo os “direitos  

legítimos do povo palestiniano”. 

 

1 de Novembro – Os EUA abandonam a OIT. 

 

7 de Dezembro – Uma moção de censura põe termo, em Portugal, ao governo socialista 

minoritário de Mário Soares. 
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15 de Dezembro – Abertura de uma conferência no Cairo, em que participam o Egipto, 

Israel, os EUA e a ONU. 

 

Política, economia, direito e educação 

31 de Janeiro – É inaugurado, em Paris, o Centro Pompidou. 

 

Ciência e Tecnologia 

12 de Agosto – O vaivém especial norte-americano Space Shuttle realiza com êxito a sua 

primeira viagem. 

 

20 de Agosto – Lançamento da sonda norte-americana Voyager 2. 

 

5 de Setembro - Lançamento da sonda norte-americana Voyager 1. 

 

1978 

26 de Fevereiro – No Senegal Léopold  Senghor  é reeleito presidente da República. 

 

3 de Abril – A China assina um acordo comercial com a CEEE. 

 

19 de Maio – Os Ministros da Defesa da NATO concordam na aquisição do sistema de 

alerta rápido AWACS. 

Tropas francesas aerotransportadas chegam aos aeroporto de Kolwezi no Shapa (Zaire), 

libertando três mil europeus que se encontravam nas mãos dos rebeldes catangueses. 

 

14 de Junho – Os pára-quedistas franceses abandonam o Zaire depois de intervirem na 

guerra do Shaba. 

 

3 de Julho – O Brasil, a Bolívia, a Colômbia, a Guiana, o Suriname e a Venezuela assinam 

o Tratado de cooperação Amazónica. 

 

19 de Julho - Valéry Giscard d’ Estaing é o primeiro chefe de Estado francês a visitar 

Portugal desde 1905. 
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8 de Agosto - Em Portugal forma-se um governo de iniciativa presidencial chefiado pelo 

independente Nobre da Costa. 

 

17 de Setembro - O presidente egípcio Anuar el-Sadate e o primeiro-ministro israelita 

Menahem Begin assinam, em Camp David, nos EUA, um acordo que assegura a paz no 

médio Oriente, tendo o presidente norte-americano Jimmy Cárter como mediador.  

 

28 de Setembro - na República da África do sul, J. Vorster assume a chefia do Estado e P. 

Botha a do Governo. 

 

12 de Outubro - Iniciam-se as negociações de paz segundo o acordo estabelecido há um 

mês, em Camp David, nos EUA. 

 

15 de Outubro - No Brasil o general João de Figueiredo é eleito Presidente da República. 

 

11 de Novembro - Em Portugal forma-se novo governo de iniciativa presidencial, desta 

vez presidido por Mota Pinto. 

 

4 de Dezembro - A CEE (excepto o reino Unido) adopta um novo sistema monetário 

europeu (SME). 

 

6 de Dezembro - Num referendo é aprovada a nova Constituição de Espanha. 

 

15 de Dezembro – Acordo que normaliza as relações entre os EUA e a China. 

 

1979 

13 de Março - É assinado, em Lisboa, um acordo de pescas entre Portugal e Espanha. 

 

15 de Março - O General João Baptista de Figueiredo assume a Presidência do Brasil 

 

26 de Março - Assinatura em Camp David, nos EUA, do tratado de paz entre o Egipto e 

Israel 
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5 de Maio - Os conservadores vencem as eleições no Reino Unido, e Margaret Thatcher é 

a primeira mulher a chefiar um governo britânico. 

 

23 de  Maio - Na RFA o democrata-cristão Karl Carsten sucede ao liberal Walter Scheel 

na Presidência da República. 

 

28 de Maio - A  Grécia assina o seu tratado de adesão CEE, que se tornará efectivo a partir 

de 1 de Janeiro de 1981. 

 

4 de Junho - Na África do Sul John Vorster demite-se da Presidência da República. 

 

15 de Junho – Em Viena os presidentes Jimmy Cárter e Leónidas Brejnev assinam o 

tratado SALT II sobre o limite das armas estratégicas. 

 

1 de Julho - Reúne-se pela primeira vez o parlamento Europeu, que terá como presidente a 

francesa Simone Weil. 

 

1 de Agosto - Em Portugal há um novo governo, desta vez de gestão, chefiado pela 

engenheira Maria de Lurdes Pintasilgo. 

 

6 de Outubro - João Paulo II é o primeiro a ser recebido na Casa Branca, em Washington. 

 

2 de Dezembro – Em Portugal realizam-se eleições intercalares para a Assembleia da 

República, nas quais a coligação conservadora, a Aliança Democrática (AD) obtém 

45,24% dos votos, o PS 27, 33% e a coligação de esquerda, a APU 18,8%. 

 

6 de Dezembro – O Presidente norte-americano Jimmy Cárter acusa Hanói, Moscovo e 

Phnom Penh de bloquear a ajuda internacional à população cambojana. 

 

12 de Dezembro - Os estados membros da NATO, reunidos em Bruxelas, chegam a 

acordo sobre o amplo programa de rearmamento no sector dos mísseis de alcance médio. 

 

1980 
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1 de Janeiro - Sismo nos Açores (Graciosa, Terceira e São Jorge) causa cinquenta e três 

mortos, quinhentos feridos e quinze mil desalojados. 

 

3 de Janeiro - Novo governo em Portugal chefiado por Francisco Sá Carneiro. 

 

7 de Abril – Os EUA cortam relações com o Irão. 

 

18 de Abril - A Rodésia do sul torna-se independente com a designação de Zimbabwe. 

 

25 de Abril - Desastrosa operação militar norte-americana no Irão para, através da força, 

libertar os reféns retidos na Embaixada  do seu país em Teerão. 

 

5 de Maio - Na Grécia Constantino Karamanlis é eleito Presidente da República, 

sucedendo-lhe Georgios Rallis na chefia do governo. 

 

8 de Maio - é decretado o estado de emergência na Florida (EUA) devido ao afluxo de 

refugiados cubanos. 

 

17 de Maio - Confrontos raciais em Miami. 

 

17 de Julho - Nos EUA o ex-governador da Califórnia, Ronald Reagan, é designado 

candidato do partido republicano a Presidência. 

 

14 de Agosto - Nos EUA o Presidente Jimmy Cárter é designado candidato do Partido 

Democrata à Presidência. 

 

5 de Outubro - Eleições gerais em Portugal dão à AD 47,6% dos votos à coligação centro-

esquerda (FRS) 26,65% e à coligação da esquerda (APU) 16, 75% 

 

4 de Novembro – Nos EUA o candidato republicano Ronald  Reagan, com 51% dos votos, 

vence Jimmy Cartes (41%), o que  fará dele o quadragésimo presidente norte-americano. 

 

14 de Novembro - Golpe de Estado militar na Guiné-Bissau dirigido por J. Bernardo 

Vieira que depõe o Presidente Luís Cabral. 
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4 de Dezembro - Em vésperas de eleições presidenciais despenha-se em Camarate um 

pequeno avião com Francisco de Sá Carneiro, chefe do governo português e Amaro da 

Costa, seu ministro da Defesa. 

 

7 de Dezembro - Em Portugal Ramalho Eanes é reeleito Presidente da República, à 

primeira volta, com 56, 45 dos votos. 

 

Filosofia e Religião 

João Paulo II visita a França e o Brasil. 

João Paulo II visita a RFA. 

 

1981 

1 de Janeiro – A Grécia  torna-se o décimo membro da CEE. 

 

9 de Janeiro - Em Portugal forma-se um novo governo presidido por Francisco Pinto 

Balsemão. 

 

10 de Fevereiro -  Em Espanha Leopoldo Calvo Sotelo é encarregado de chefiar o 

governo. 

 

24 de Abril - Os EUA suspendem o embargo cerealífero à URSS imposto em 26 de 

Dezembro de 1979. 

 

25 de Abril - Em França, na primeira volta das eleições presidenciais Giscard  d’Estaing 

obtém 28,32% dos votos e F. Miterrand 25, 85%. 

 

10 de Maio - Na segunda volta das eleições presidenciais em França, F. Miterrand obtém 

51,75% dos votos e Giscard d’ Estaing 48,24%. 

 

22 de Maio - Em França o Presidente F. Miterrand dissolve a Assembleia  Nacional. 
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5 de Junho - Nos EUA o Presidente Ronald Reagan decide-se a fabricar a bomba de 

neutrões. 

 

10 de Dezembro - A Espanha passa a fazer parte da NATO. 

 

11 de Dezembro - O General Leopold  Galtieri é o novo Presidente da Argentina, depois 

de ter deposto o general Viola. 

 

1982 

23 de Fevereiro - A França assina com Moscovo um contrato de fornecimento de gás 

siberiano a partir de 1984, o que provoca viva repulsa dos EUA por deste modo aumentar a 

dependência da Europa  Ocidental face à URSS. 

 

4 de Março - Em Israel o Presidente francês François Miterrand, falando no Knesset 

advoga a criação de um estado palestiniano. 

 

29 de Junho - Em Genebra os EUA e a URSS retomam as negociações sobre a redução 

das armas estratégicas. 

 

12 de Agosto - Em Portugal é votada a revisão da Constituição, que levou à extinção do 

Conselho de Revolução, pondo termo ao período transitório subsequente à revolução de 25 

de Abril de 1974. 

 

1 de Outubro – na RFA o partido liberal alia-se aos democratas-cristãos fazendo cair o 

governo social-democrata de Helmut Schmidt: o democrata-cristão Helmut Hohl é o novo 

chanceler federal. 

 

2 de Dezembro – Em Espanha Felipe González, secretário-geral do PSOE, é investido 

como presidente do governo. 

 

Filosofia e religião 

João Paulo II visita Portugal tendo estado em Lisboa, Fátima, Vila Viçosa, Coimbra, Braga 

e Porto. 
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1983 

5 de Janeiro - Os países do Pacto de Varsóvia, reunidos em Praga, propõem à NATO um 

pacto de não-agressão. 

 

27 de Maio - o governo de Washington anuncia que instrutores norte-americanos formarão 

soldados salvadorenhos para lutarem contar os guerrilheiros em território hondurenho. 

 

25 de Abril - Em Portugal realizam-se eleições parlamentares antecipadas que dão ao PS 

(e coligados) 37,3% dos votos ao PSD 27% à APU 18,2% e ao CDS 12,4%. 

 

9 de Junho - Em Portugal forma-se um governo de coligação PS-PSD presidido por Mário 

Soares. 

 

16 de Agosto - tropas francesas intervêm pela segunda vez no Chade, a pedido do governo 

deste país, para retomar Faya-Largeau que de novo caíra. 

 

25 de Outubro - Tropas dos EUA intervêm na ilha de Granada. 

 

1984 

7 de Janeiro - O primeiro-ministro chinês Chão tsu-Yung visita oficialmente os EUA. 

 

10 de Janeiro - Após cem anos de interrupção os EUA e o Vaticano reatam as relações 

diplomáticas. 

 

7 de Fevereiro – Ronald Reagan anuncia a retirada dos fuzileiros navais do Líbano. 

 

16 de Fevereiro - Angola e a República da África do Sul assinam um acordo, em Lusaka, 

sobre a retirada das tropas sul-africanas do sul do território angolano. 

 

19 de Junho - Em Portugal são presos trinta e cinco suspeitos de pertencerem às Forças 

Populares 25 de Abril (FP25), acusados de numerosos actos terroristas. 
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2 de Agosto - O Reino Unido e a China chegam a acordo sobre a transferência de Honh 

Kong para a soberania chinesa a 1 de Julho de 1997. 

 

4 de Novembro - Nas eleições presidenciais norte-americanas o presidente Ronald Reagan 

vence Walter Mondale, obtendo a maioria em quarenta e nove dos cinquenta estados. 

 

31 de Dezembro - Os EUA que financiam a UNESCO em 25%, anunciam a sua retirada 

da organização em começos de 1986, por discordarem da  sua orientação hostil à nação 

norte-americana. 

 

1985 

15 de Janeiro – No Brasil realizam-se eleições presidenciais indirectas convocadas pelo 

Governo e que dão a vitória à coligação oposicionista, ficando presidente eleito o 

democrata-cristão Tancredo Neves. 

 

11 de Março - Mikhail Gorbatchev é eleito secretário-geral do Partido Comunista da 

URSS. 

 

27 de Março - O Presidente norte-americano Ronald Reagan obtém o apoio oficial da 

NATO para o seu programa de defesa espacial chamado “Guerra das Estrelas”. 

 

21 de Abril - Com a morte de Tancredo neves, que adoeceu gravemente poucas horas 

antes de assumir a Presidência do Brasil a 15 de Março, o vice-presidente José Sarney 

torna-se Presidente do Brasil. 

 

26 de Abril - Os sete países do pacto de Varsóvia prolongam por mais vinte anos o pacto 

militar. 

 

2 de Maio- Reúne-se em Bona a cimeira dos chefes de estado e de Governo das principais 

democracias industriais. 

 

19 de Maio - Em Portugal Cavaco Silva ascende à liderança do PSD. 
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12 de Junho - Portugal e Espanha assinam o tratado de adesão à CEE, a vigorar a partir de 

1 de Janeiro de 1986. 

 

23 de Julho - O Presidente norte-americano Ronald Reagan recebe na Casa Branca o 

Presidente da China Li Xiannian. 

 

3 de Novembro – Em Portugal Cavaco Silva forma um governo minoritário. 

 

19 de Novembro – Tem início, em Genebra, a cimeira Reagan-Gorbatchev, que se 

prolonga até ao dia 21. 

 

1986 

15 de Maio - A NATO, reunida em Bruxelas, aprova a produção de novas armas químicas 

por parte dos EUA. 

 

3 de Julho - Em Nova Iorque celebração feérica do centenário da Estátua da Liberdade. 

 

26 de Setembro – O Presidente Ronald Reagan opõe o seu veto às sanções votadas pelo 

Congresso contra a República da África do Sul. 

 

19 de Novembro - O Presidente moçambicano Samora Machel e membros do seu governo 

morrem num acidente aéreo. 

Em Portugal o ex-presidente da República, general Ramalho Enes, assume a Presidência 

do PRD. 

 

3 de Novembro - Em Moçambique Joaquim Chissano é eleito presidente da República. 

 

16 de Novembro - Eleições gerais no Brasil, dão a vitória ao Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro: a sua grande tarefa é a de elaborar a nova Constituição para o país. 

 

Política, economia, direito, educação 

20 de Janeiro - Nos EUA celebra-se, pela primeira vez, como festa oficial, o dia de Luther 

King. 
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ANEXO 3 – Glossário de Tipos de Eventos463 (Brasil) 

 

Eventos     Definições e Uso 

 

Abertura    Ritual característico de certas modalidades de reunião, 

     congresso, curso, etc. A palavra deve ser usada para 

     tipificar um determinado documento, como “discurso 

de abertura” 

 

Almoço    Reunião de trabalho durante a refeição 

 

Almoço social    Reunião festiva durante a refeição 

 

Aniversário    celebração dos anos decorridos de determinada data 

.natalício 

.de casamento 

.de morte 

Etc. 

 

Aporamento eleitoral   Contagem de votos em processo eleitoral 

 

Arreamento de bandeira   Usar Culto à bandeira 

 

Assembleia    Usar Convenção 

 

Assinatura de acto legal Solenidade de confirmação de medida legal (lei, 

decreto, contrato, convénio, etc.) 

 

Assinatura de livro de honra Cerimonial de Estado em que se regista, em livro 

especial, termo de adesão, contribuição financeira ou 

voto de louvor a entidade ou programa 

 

                                                 
463 Selecção de eventos extraídos do “Glossário de eventos”, segundo o modelo brasileiro de tratamento do 
acervo de Fernando Henrique Cardoso e que ajuda a contextualizar os documentos. 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Acto público Reunião ostensiva e pública de pessoas, para 

manifestação de opiniões sobre assuntos políticos, 

sociais, económicos, etc. 

 

Audiência Acção em que pessoas e grupos são recebidos e 

ouvidos por quem tem cargo elevado. Aplica-se a 

situações em que o titular recebe pessoas de outras 

esferas governamentais, da sociedade civil, de 

delegações estrangeiras etc. e também àquelas em que 

é recebido por outras autoridades, no Brasil e no 

exterior. Não confundir com despacho ou reunião 

 

Avant-première   usar lançamento de obra 

 

Banquete Refeição solene e aparatosa para grande número de 

convidados 

 

Bênção    usar culto religioso 

 

Bodas  de ouro   Usar aniversário de casamento 

 

Bodas de prata   Usar aniversário de casamento 

 

Campanha Conjunto de iniciativas para obter a adesão das 

pessoas a um produto, uma ideia ou um candidato 

.eleitoral 

.política 

.publicitária 

 

Casamento    Cerimónia ritual de união matrimonial 

 

Celebração religiosa   Usar culto religioso 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Ciclo de estudos   Usar Congresso 

 

Ciclo de palestras   Usar Congresso 

 

Cimeira    Usar Convenção 

 

Cinema    Usar espectáculo artístico 

 

Colóquio Usar Congresso (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política)  

  

Comemoração cívica Cerimónia de evocação de uma efeméride. Substitui 

desfile cívico e parada cívica 

 

Comício Reunião pública, geralmente a céu aberto, para 

manifestação de natureza política ou social ou para 

exposição das ideias de candidato a cargo electivo 

 

Compra     Aquisição remunerada de bens ou serviços 

  

Concerto    Usar espectáculo artístico  

 

Concurso de cátedra   Usar título académico 

 

Condecoração Acção de distinguir alguém com uma insígnia, como 

reconhecimento de mérito. O termo deve ser aplicado 

apenas quando a honraria é oficial (civil ou militar) 

concedida por órgãos governamentais do Brasil ou de 

outros países. O título honoris causa, mesmo quando 

originária de universidade pública, não está 

compreendido nesta rubrica 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Conferência Usar Congresso (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política) 

 

Congresso Reunião de pessoas competentes para trocar ideias, 

comunicar pesquisas e deliberar sobre questões de 

natureza científica ou académica. Substitui ciclo de 

estudos, ciclo de palestras, colóquio, conferência, 

encontro, fórum, jornada, mesa-redonda, painel, 

seminário, simpósio 

 

Convenção Reunião de que participam autoridades, chefes de 

Estado ou líderes representativos de determinados 

grupos ou partidos, com a perspectiva de estabelecer 

acordos ou encontrar plataformas de entendimento de 

carácter político, económico, religioso, etc. Substitui 

Assembleia, cimeira, colóquio, conferência, cumbre, 

encontro, fórum, jornada, mesa-redonda, painel, 

reunião ampliada, reunião de cúpula, seminário e 

simpósio 

 

Coquetel Usar inauguração, lançamento de obra ou outro tipo 

de evento em que são servidos aperitivos 

 

Corte de fita    Usar inauguração 

 

Cortejo fúnebre   Usar funeral 

 

Credenciamento Outorga de procuração a pessoa ou entidade, para fins 

de representação ou exercício de um poder. Substitui 

Diplomação, entrega de credenciais 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Culto à bandeira Cerimonial de Estado em que se reverencia a bandeira 

como símbolo nacional. Substitui hasteamento, 

arreamento, substituição ou troca de bandeira 

 

Cumbre    Usar Convenção 

 

Curso     Programa de estudos de duração e temática variáveis 

 

Deposição de flores   Usar Visita a monumento 

 

Descerramento de placa  Usar inauguração 

 

Desfile cívico    Usar comemoração cívica 

 

Despacho Acção em que funcionários ou membros de uma 

equipe são ouvidos por superior hierárquico, com o 

propósito de dar andamento ou solução a assuntos 

pendentes. Pode ocorrer no gabinete da autoridade ou 

no do seu auxiliar. Aplicável a encontros do titular 

com elementos do próprio governo federal 

(assessores, ministros e secretários especiais). Não 

confundir com audiência ou reunião, substitui reunião 

ministerial 

 

Despedida    usar recepção/ despedida 

 

Diplomação    Usar credenciamento ou posse 

 

Doutoramento    Usar título académico 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Eleição Processo de escolha, por sufrágio, de pessoa para 

ocupar cargo ou desempenhar função de carácter 

público ou político 

 

Encerramento Não configura evento propriamente dito, mas ritual 

característico de certas modalidades de reunião, 

congresso, curso, etc. a palavra deve ser usada para 

tipificar um determinado documento, como discurso 

de encerramento, por exemplo 

 

Entrega de cargo   Usar transmissão de cargo 

 

Entrega de credenciais  Usar credenciamento 

 

Entronização    Usar culto religioso 

 

Espectáculo artístico Apresentação pública de teatro, música, canto, dança, 

cinema, etc. Substitui ballet, cinema, concerto, ópera, 

show, e teatro entre outros eventos 

  

Estreia     Usar lançamento de obra 

 

Exposição Exibição pública de produtos artísticos, industriais, 

agrícolas, etc. substitui mostra, salão de artes, 

vernissage 

 

Festa     Usar reunião social 

 

Filiação partidária Adesão a determinado partido, na qualidade de 

membro 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Fórum Usar Congresso (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política) 

 

Funeral Conjunto de cerimónias relacionadas com a morte de 

uma pessoa. Substitui cortejo funebre, cremação, 

enterro, sepultamento, velório  

 

Hasteamento de bandeira  Usar culto à bandeira 

 

Homenagem Acção de reverenciar alguém, como reconhecimento 

de mérito. Trata-se de honraria não oficial, concedida 

por entidades privadas ou pessoas, quase sempre 

acompanhada de presentes, de carácter utilitário, 

decorativo ou simbólico. Substitui reverência 

 

Inauguração Solenidade e que se entrega ao público uma obra ou 

se apresenta pela primeira vez um espectáculo. 

Substitui corte de fita, descerramento de placa, quebra 

de garrafa, troca de quadro 

 

Inquérito parlamentar Apuramento de determinados factos, em que os 

parlamentares actuam com poderes de investigação 

próprios de magistrados 

 

Jantar     Reunião de trabalho durante a refeição 

 

Jantar social    Reunião festiva durante a refeição 

 

Jantar de gala    Usar banquete 

 

Jornada Usar Congresso  (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política) 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Lançamento de candidatura  Divulgação pública de pretensão a cargo electivo 

 

 

Lançamento de obra Divulgação pública de livro, disco, documentário, 

filme e outros produtos culturais. Substitui estreia, 

pré-estreia, avant-première, sessão de autógrafos 

 

Lançamento de programa Divulgação pública de directrizes, planos e outros 

instrumentos de acção (governamental, política, 

empresarial, etc.) 

 

Mesa-redonda Usar Congresso (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política) 

 

Mestrado    Usar título académico 

 

Missa     Usar culto religioso 

 

Mostra     Usar  exposição 

 

Oferta de presente   Usar troca de presentes ou Homenagem 

 

Ópera     Usar espectáculo artístico 

 

Painel Usar congresso  (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política) 

 

Parada cívica    Usar comemoração cívica 

 

Partida     Usar recepção/despedida 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Pesquisa de opinião Levantamento da posição de determinado segmento 

da população a respeito de facto, situação ou ideia 

 

Posse Acto pelo qual se assume cargo ou função. Substitui 

diplomação 

 

Pré-estreia    Usar lançamento de obra 

 

Premiado Acto de recompensar o mérito de pessoa ou 

instituição submetida a concorrência 

 

Promoção    Ascensão a cargo, posto ou categoria superior 

 

Qualificação por doutoramento Usar título académico 

 

Quebra de garrafa   Usar inauguração 

 

Recepção Usar recepção/despedida ou reunião social, conforme 

o caso 

 

Recepção/despedida Cerimonial de Estado que consiste em manifestações 

de reverência, com diferentes graus de solenidade, 

quando da chegada ou partida de autoridades. Tais 

manifestações ocorrem, em geral, em aeroportos, 

estações ferroviárias ou portos. Substitui despedida e 

recepção 

 

Reunião Encontro previamente agendado entre duas ou mais 

pessoas, para tratar de assuntos de interesse mútuo. 

Aplicável a situações de carácter académico, político 

ou administrativo que supõem igualdade entre os 
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participantes. Não confundir com audiência ou 

despacho 

 

Reunião ampliada   Usar Convenção 

 

Reunião de cúpula   Usar Convenção 

 

Reunião de trabalho Usar reunião, audiência ou despacho (dependendo do 

contexto) 

 

Reunião familiar   Usar reunião social 

 

Reunião ministerial   Usar despacho 

 

Reunião social   Encontro com amigos e familiares 

 

Reverência    Usar homenagem 

 

Revista às tropas Cerimonial de Estado que consiste em inspeccionar 

efectivos militares 

 

Salão de artes    Usar exposição 

 

Seminário Usar congresso (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política) 

 

Sepultamento    Usar funeral 

 

Sessão de autógrafos   Usar lançamento de obra 

 

Sessão de entrega de diplomas Usar formatura 

 

Show     Usar espectáculo artístico 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Simpósio Usar Congresso (quando de natureza académica) ou 

Convenção (quando de natureza política) 

 

Substituição de bandeira  Usar culto à bandeira 

 

Teatro     Usar espectáculo artístico 

 

Título académico Obtenção de grau académico por meio de provas e 

defesa pública de trabalho de pesquisa. Substitui 

defesa de tese, qualificação para mestrado, mestrado 

qualificação para doutoramento, doutoramento, pós-

doutoramento, concurso de livre-docência e concurso 

de cátedra 

 

Título de cidadania   Honra concedida por governo municipal 

 

Título honoris causa   Honra concedida por instituição académica 

 

Transição presidencial Conjunto de estratégias institucionais destinadas a 

assegurar continuidade das operações administrativas 

nos  períodos de mudança de governo 

 

Transmissão de cargo Acto pelo qual se passa determinada incumbência a 

um sucessor. Substitui  entrega de cargo 

 

Troca de bandeira   Usar culto à bandeira 

 

Troca de guarda Cerimonial de Estado que consiste em substituir os 

soldados que integram a guarda de honra, 

destacamento destinado a homenagear autoridades ou 

a zelar pelos monumentos nacionais 
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Eventos     Definições e Uso 

 

Troca de presentes Cerimonial de Estado que consiste em oferta mútua de 

presentes entre autoridades 

 

Velório    Usar funeral 

 

Vernissage    Usar exposição 

 

Viagem Deslocamento de um lugar a outro relativamente 

distante. A rigor, a viagem, como evento, cobre 

apenas as situações relacionadas com o deslocamento 

em si, já que a menção ao local, na secção de 

contexto, é indicador suficiente da presença do titular 

em cidades brasileiras ou estrangeiras para as quais 

viajou 

 

Visita Comparecimento a instituições (públicas ou privadas), 

obras públicas e logradouros, no país e no exterior, 

como parte de roteiro oficial ou protocolar. 

Considera-se também visita, excepcionalmente, a ida 

à residência de pessoas cuja representatividade  ou 

valor simbólico as aproxima das instituições 

 

Visita a monumento Cerimonial de Estado que consiste em manifestações 

solenes perante estátua, túmulo ou mausoléu (de 

heróis da pátria, mártires, soldado desconhecido, etc.), 

com ou sem deposição de flores 

 

Votação Processo de escolha de candidato a cargo electivo ou 

de aprovação de proposta em órgão colegiado 
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ANEXO 4 – Exemplos de Descrição Técnica (Brasil) 

 

 

TIPOLOGIAS DA ÁREA DE ARQUIVO 

 

Documento Iconográfico: Fotografia oficial, Carajás (PA), 31/03/1995 

Produtor: Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República 

Autor: Getúlio Gurgel 

Evento: Reunião, Carajás (PA), 31/03/1995 

Especificação: Viagem a Carajás (PA); Reunião entre Fernando Henrique Cardoso e 

Governadores 

Descritores:  Almir Gabriel (governador –PA/PSDB), Amazonino Mendes (governador –

AM/PFL); Coutinho Jorge (senador PA/PMDB); Dante de Oliveira  (governador –

MT/PSDB); Gilberto Miranda  (senador-AM/PMDB); João Capiberibe (governador –

AP/PSB); Neudo Ribeiro Campos (governador-RR/PTB); Orleir Camelli (governador -

AC/PPR), Pauderney Avelino (deputado federal-AM/PFL); Reinaldo Tavares (governador 

- MA/PSB); Siqueira Campos (governador-TO/PSDB); Valdir Raupp (governador – 

RO/PMDB) 

Suporte: papel fotográfico (ampliação) total de itens: 2 

            

 

Documento Iconográfico: Reportagem fotográfica, Carajás (PA), 31/03/1995 

Produtor: Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República 

Autor: Getúlio Gurgel 

Evento: almoço, Carajás (PA), 31/03/1995 

Especificação: Viagem a Carajás (PA); Almoço com Fernando Henrique Cardoso e 

políticos convidados 

Descritores:  Amazonino Mendes (governador – AM/PFL); Casa de Hóspedes da 

Companhia Vale do Rio Doce; Dante de Oliveira (governador-MT/PSDB); Joel Mendes 

Rennó (Presidente da Petróleo Brasileiro-Petrobrás); Siqueira Campos (governador -

TO/PSDB); Joel Mendes Rennó (Presidente da Petróleo Brasileiro-Petrobrás); Valdir 

RAUPP (governador-RO/PMDB)  

Suporte: papel fotográfico (ampliação) total de itens: 2 
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Documento audiovisual: Reportagem , Brasília (DF), 25/08/1995 

Evento: Assinatura do ato legal, Brasília (DF), 25/08/1995 

Especificação: Assinatura do Decreto n. 1.605/1995 (Decreto de Regulamentação do 

Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS) 

Descritores: Clóvis Carvalho (Ministro-chefe da Casa Civil); Dante de Oliveira 

(governador-MT/PSDB); Decreto n. 1.605/1995 (Decreto de Regulamentação do Fundo 

Nacional de Assistência Social); Jorge José Gomes (vice-governador-PE/PSB); José 

Eduardo de Andrade Vieira (Ministro de Agricultura e Abastecimento);  José Israel Vargas 

(Ministro da Ciência e Tecnologia); Lúcia Vânia (Secretária de Assistência Social); 

Marlova Jovcheloitch Noleto (Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social-

CNAS); Palácio do Planalto; Paulo Paiva (Ministro do trabalho); Reinhold Stephanes 

(Ministro da Previdência e Assistência Social) 

Suporte: fita magnética (VHS)  total de itens: 1 

            

 

Documento Iconográfico: Reportagem fotográfica de discurso, SINOP (MT), 11/10/1996 

(PA), 31/03/1995 

Produtor: Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República 

Autor: Domingos Tadeu 

Evento: inauguração, Sinop (MT), 11/10/1996 

Especificação: Viagem a Sinop (MT); Acionamento simbólico por Fernando Henrique 

Cardoso do sistema de transmissão de energia eléctriva do Estado de Mato Grosso 

Descritores:  Dante de Oliveira (governador-MT/PSDB); Praça Plínio Calegário; 

Raimundo de Brito (Ministro de minas e energia) 

Suporte: papel fotográfico (ampliação) total de itens: 3 

            

 

Documento  tridimensional: escultura 

Produtor: Prefeitura Municipal de Sinop (MT) 

Especificação: Viagem a Sinop (MT); acionamento simbólico por Fernando Henrique 

Cardoso do sistema de transmissão de enrgia eléctrica do Estado de Mato Grosso; 
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Homenagem prestada a Fernando Henrique Cardoso por António Contini (Prefeito de 

Sinop-PSDB/MT) 

Suporte: madeira e metal  (prata) total de itens:  1 

            

 

 

TIPOLOGIAS DA ÁREA DE BIBLIOTECA  

 

artigo de periódico 

CARDOSO, Fernando Henrique. A nova maioria. Revista do PMDB, Rio de Janeiro, v.3, 

n.7, p.12-22, Maio/Jun.1984.Discurso proferido no Senado Federal no dia 26.4.1984 

Descritores: Autoria; Brasil; Democratização; Discurso; Emenda Dante de Oliveira 

            

 

A partir do material localizado, ordenado cronologicamente, é possível efectuar o 

levantamento de um conjunto de relações significativas para a pesquisa que, sem 

desconsiderar as marcas temporais, aponta para contextos específicos. Se a pesquisa 

pressupõe um denominador comum – visita a Espanha – que aproxima documentos de 

datas distintas, é preciso ter atenção para que as circunstâncias em que foram produzidos 

estabeleçam a necessária descontinuidade entre eles. 

A reunião de documentos sobre o mesmo evento (ideia de dossier) é conseguida através de 

mecanismo de busca pelos descritores, juntando em torno da viagem presidencial a Sinop 

(MT), documentos iconográficos e tridimensionais que, por suas dimensões e formatos, 

jamais admitiriam proximidade física. Os eventos de 31/03/1995, por sua vez, envolve 13 

documentos todos eles formando dossier virtual por se relacionarem ao mesmo contexto, 

independentemente da tipologia ou suporte. 
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ANEXO 5 – Anexo B das Recomendações 

ANEXO 5 - QUESTIONÁRIO       

Parte I         

Sistema de gestão documental       

Legenda: S (sim), Não (não), N/A (não aplicável), N/I (não indicado) 
   

1. Controlo de Segurança       

a) Segurança do Sistema       
1. Que medidas de segurança são usadas pelo sistema para proteger os dados?   

Firewall   S    Sistemas de detecção de intrusos  S Outros ____  Quais? ______________________ 

         

b) Rotinas de auditoria        

2. São efectuadas rotinas de auditoria sobre:      

Sistemas de informação  S  Dados  S   Documentos electrónicos  S  Utilizadores  S  

3. São produzidos relatórios de auditoria a partir de rotinas?      

Sim   X       Não ___     Alguns ___      Não indicado ___    

4. Que informação contêm os relatórios de auditoria sobre os dados?  

A nível do sistema:  S        

A nível dos documentos: S        

A nível dos dados:  S        

A nível dos utilizadores:  S       

5. Os relatórios de auditoria são protegidos?      

Sim   X    Não  _____   N/A  ______      

6. Quem tem direitos de acesso e administrativos aos relatórios?    

Administradores de sistema: N       

Arquivistas/Gestores de Informação: N      

Informáticos:  N        

Outros:  _____        
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7. Durante quanto tempo são guardados os relatórios de auditoria?    

Não responde        

         
2. Armazenamento        

a) Sistemas de Informação       

8. Onde estão instalados ou depositados os sistemas de informação?    

Servidores:  X   Sistema de armazenamento: X     

9. Indique o tipo:        

Magnético          

10. Suporte físico dos recursos:       

CAS: ________        

NAS: ________        

SAN: X           

Discos ópticos:  X        

Tapes: X          

Discos rígidos: X         

Outros: __________________________      

         
11. Localização topográfica dos suportes utilizados:     

Data center         

12. Existem dados armazenados em aparelhos que são normalmente como portáteis ou PDA? 

Quais os aparelhos utilizados?        

Computadores Portáteis    N    Discos Externos  N    Pen-drives  N     PDA  N   
         

13. Infra-estruturas para acesso:       

Em linha  S        

Near line  _____        

Fora de Linha  

_____ 
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14. Os dados estão sincronizados com outros repositório? No mesmo edifício ou externo?  

  Não         

15. Formatos e categorias de formatos de dados:     

SQL, DOC, XLS, PDF, RTF, TXT, PPT, TIFF, JPEG, MPEG 2, WAVE,GIF, WMA, 

WMV, AVI 

 

         

16. Aplicações utilizadas no âmbito desses formatos:    

Nome do Formato Nome da Aplicação Proprietário (S/N)  S; 

  Especificações Abertas (S/N)  N 

SQL ArqGest e Microsoft SQL (2000-2008)    

 DocuLive, Arqmultimédia    

MPEG 2 e WMV (video) AVID e ArqMultimédia    

WAVE (som) ArqMultimédia e AVID    

DOC Microsoft Office Word    

XLS Microsoft Office Excell    

PDF Adobe Reader    

RTF Microsoft    

TIFF Adobe Photoshop    

JPEG Adobe Photoshop    

DGN AutoCad    

DWG AutoCad    
17. Dimensão:        

 15tb         
18. Taxa de crescimento de OD:       

Não responde        

         
b) Backups        

19. Onde estão instalados ou depositados os backups?    

Servidores  X     Sistema de armazenamento  X     

20. Indique o tipo:        

Magnétic         
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o 

21. Suporte físico dos recursos:       

CAS: _________        

NAS: _________        

SAN:  X         

Discos ópticos: _________       

Tapes:  X         

Discos rígidos: _________       

Outros: _________        

         
22. Localização topográfica dos suportes utilizados no backup?    

Data Center em edifício 

próprio 

      

23. Dimensão:        

15 tb (escalável)        

         
3. Funções Administrativas       

a) Administração Geral       

24. Indique a Unidade orgânica/funcional que administra os sistemas de informação: 

Núcleo de Sistemas de Informação e Infraestruturas Tecnológicas 

25. Indique a Unidade orgânica/funcional proprietária dos sistemas: 

Presidência da República 

         
4. Outras funções        

a) Encriptação        

26. É utilizada encriptação?       

Sim  X        Não  _____         

27. Se sim, indique quais os sistemas de encriptação que utiliza:    

Confidencial        

28. Se sim a que documentos:       
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Documentos de texto [PDF, WORD]  X      

Imagens  _____        

Mensagens de correio electrónico  X      

Outros. Quais?  ________________________________    

         

         
5. Requisitos não funcionais       

a) Desempenho e escalabilidade       

29. Capacidade actuais e possibilidade de expansão em termos de:    

Número de utilizadores simultâneos: 280      

Velocidade de pesquisa simples/complexa :  Não responde    

Velocidade de recuperação e visualização:   Não responde    

Capacidade de armazenamento:  15 tb      

         
b) Contratação de serviços externos      

30. A administração dos sistemas de informação é subcontratada?    

Sim (no todo ou em parte)  Não  

X 

      

31. O alojamento dos sistemas de informação é subcontratado?    

Sim (no todo ou em parte)  Não  

X 

      

32. Tipo de contrato:        

Período temporal:  Anos  _____   Horas  _____  Qual?  _____  N/A  

X 

   

         
c) Conservação a longo prazo       

33. São observados requisitos ambientais previstos em normativos e legislação?   

Sim  X     Não  

_____ 
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34. Se sim, indique as normas e a legislação:     

Não responde        

35. Há condições ambientais para suportar longos períodos de armazenamento?   

Sim   X     Não  

_____ 

       

36. Se sim, indique quais as condições?      

Acesso restrito, existência de cofre forte à prova de fogo, climatização controlada,sistema anti-fogo, 

iluminação artificial e alguns dos requisitos expressos no artº 17º da RCM nº 5/90, de 28 de 

Fevereiro. 
37. É feita regularmente monitorização dos suportes/sistemas de armazenamento?  

Sim  X   Não  

_____  

       

         
6. Metainformação        

38. Utilizam algum esquema/modelo de metainformação?    

Sim _____    Não  

X 

       

39. No caso de ser(em) utilizado(s) esquema(s)/modelo(s), indique quais?   

Não são definidos esquemas de metainformação. Existem metadados embebdos nos objectos digitais 

criados automaticamente pelas aplicações. 

40. No caso de não ser utilizado um esquema/modelo, indique que elementos de Metainformação são 

utilizados: 

Título, Autor, Proprietário, Data, variáveis conforme o formato.    

41. Mapeamento dos sistemas de informação com os respectivos esquemas/modelos de Metainformação 

são utilizados: 

                 Sistema de Informação           Esquema/modelo de Metainformação 

         

         

NOTA: Em anexo levantamento de metadados dos objectos digitais por formato da série estudada 

(sub-sistema DSDA). 
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Parte II         

Série/Actividade suportada       

1. Identificação da organização produtora      

1. Sector de Produção       

Presidência da República       

2. Identificação do Produtor       

PR         

3. Designação do Produtor       

Casa Civil / Gabinete do PR       

         
2. Referenciação da série       

a) Número de Referência       

4. Número de Referência (No caso de existir tabela de selecção passar ao grupo 3)  

8 

       
b) Código de Classificação       

5. Código de Classificação       

G 08 

c) Identificação da série documental/actividade     

6. Título da série documental 

Colecções de discursos, declarações, entrevistas, artigos e mensagens. 

         

7. Actividade suportada       

Assegura o sistema de informação de apoio ao Presidente da República.   
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8. Âmbito e conteúdo da série       

Tratamento digital dos documentos relativos à actividade dos Presidentes da República.  

         
d) Séries relacionadas       

9. Título da Série/Subsérie relacionada 
Possui informação 

1. Imprensa    Síntese ___ Complementar X  Duplicada ___ 

2. Fotografias    Síntese ___ Complementar ___  Duplicada ___ 

       

3. Controlo e Segurança       

a) Acesso         

10. O acesso à informação é:       

         

Livre para todos os 

funcionários N 

      

Livre para todos os funcionário com algumas restrições  N    

Restrito a todos os funcionários 

N 

      

Restrito à maior parte dos funcionários com algumas excepções  S    

         
b) Salvaguarda e Recuperação       

11. São feitas cópias de segurança?      

Sim  X    Não  _____        

12. Que tipo de cópias de segurança/Período de intervalo    

  Tipo de cópias de segurança Período de intervalo entre cópias de segurança 

 (ex. diário, semanal, mensal, etc.) 

Integrais X Não responde 

Parciais  X Não responde 

            Distribuídas  ______       
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c) Categorias de Segurança       

13. Tem classificação de segurança?      

Sim  X    Não  _____        

14. Qual?         

Muito secreto  X   Secreto  X    Confidencial  X     

         
4. Avaliação        

a) Tabelas de Selecção       

15. Prazo de Conservação       

Conservação permanente         

16. Destino Final        

Eliminação global  _____ Conservação permanente parcial  _____ 

Conservação permanente global   X Revisão  _____ 

        

b) Análise de risco        

17. Quais as tolerâncias para perda ou corrupção de dados?    

    0  - 5%  X    6 - 10%  _____      11 - 20%  _____      21 - 50%  _____    51 - 100%  _____ 

18. Quais os documentos da série considerados vitais?    

Base de Dados, videos, documentos som, fotografias, documentos texto   

        

5. Outras funções        

a) Assinaturas Digitais       

19. Contêm documentos que utilizam a autenticação de assinatura electrónica   

Sim   X       Não  _____ 
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ANEXO 6 – Modelo Brasileiro de Preenchimento Campos Base de Dados 
(Descrição)464 
 

Área     Secções descritivas   Campos 

 

1 - Arquivo/    Identificação (Configurações  Fundo 

Documentação textual formais)    Documento 

         Título 

         Referência 

         Suporte 

         Total de itens 

         Técnica de registo 

         Idioma  

Data de 

produção/período 

         Local de produção 

         Autor 

         Produtor 

            

   

Contexto        Evento 

 

(circunstâncias de origem)      .Tipo 

         .Especificação 

         .Local 

         .Data /período 

         Descritores 

             

 

Notação 

(endereçamento)   Código 

                                                 
464 A entrada de dados é feita a partir de seis pontos diferentes : arquivo/documentação textual; 
arquivo/documentação audiovisual; arquivo/documentação sonora; arquivo/documentação iconográfica; 
arquivo/documentação tridimensional; Biblioteca. Todos os documentos são descritos a partir de requisitos 
comuns ou similares. Exemplificamos as áreas, secções ou os campos destinados à entrada de dados. 
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Informações complementares Conservação 

         Acesso 

         Valor 

         Observações 

 

 

Área     Secções descritivas   Campos 

 

2 - Arquivo/    Identificação (Configurações  Fundo 

Documentação   formais)    Documento 

Audiovisual        Título 

         Referência 

         Suporte 

         Cromia 

         Total de itens 

         Idioma  

         Extensão 

         Posição no suporte 

      Data de produção/ 

período 

         Local de produção 

         Autor 

         Produtor 

             

 

Contexto        Evento 

 

(circunstâncias de origem)      .Tipo 

         .Especificação 

         .Local 

         .Data /período 
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         Descritores 

             

 

Notação 

(endereçamento)   Código 

             

 

Informações complementares Conservação 

         Acesso 

         Valor 

         Observações 

 

 

Área     Secções descritivas   Campos 

 

3 - Arquivo/    Identificação (Configurações  Fundo 

Documentação   formais)    Documento 

Sonora        Título 

         Referência 

         Suporte 

         Total de itens 

         Idioma  

         Extensão 

         Posição no suporte 

      Data de produção/ 

Período 

         Local de produção 

         Autor 

         Produtor 

             

 

Contexto        Evento 

 

(circunstâncias de origem)      .Tipo 
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         .Especificação 

         .Local 

         .Data /período 

         Descritores 

             

 

Notação 

(endereçamento)   Código 

             

 

Informações complementares Conservação 

         Acesso 

         Valor 

         Observações 

 

 

Área     Secções descritivas   Campos 

 

4 - Arquivo/    Identificação (Configurações  Fundo 

Documentação   formais)    Documento 

Iconográfica        Título 

         Suporte 

         Técnica de confecção 

         Total de itens 

         Dimensões 

         Cromia 

      Data de produção/ 

período 

         Local de produção 

         Autor 

         Produtor 

             

 

Contexto        Evento 
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(circunstâncias de origem)      .Tipo 

         .Especificação 

         .Local 

         .Data /período 

         Descritores 

             

 

Notação 

(endereçamento)   Código 

             

 

Informações complementares Conservação 

         Acesso 

         Valor 

         Observações 

 

 

Área     Secções descritivas   Campos 

 

5 - Arquivo/    Identificação (Configurações  Fundo 

Documentação   formais)    Documento 

Tridimensional       Título 

         Suporte 

         Total de componentes 

         Dimensões 

         Data de produção 

         Local de produção 

         Autor 

         Produtor 

             

 

Contexto        Evento 
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(circunstâncias de origem)      .Tipo 

         .Especificação 

         .Local 

         .Data /período 

         Descritores 

             

 

Notação 

(endereçamento)   Código 

             

 

Informações complementares Conservação 

         Acesso 

         Valor 

         Observações 

 

 

Área     Secções descritivas   Campos 

 

6 - Biblioteca    Identificação (Configurações  Fundo 

    formais)    Documento 

         Título/subtítulo 

         Técnica de registo 

         Idioma 

         Editora 

         Série 

      Referência 

Notas 

         Autor 

         Modalidade de autoria 

         Ano de edição 

         Edição 

         Volume 

         Exemplar 
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Contexto        Evento 

 

(circunstâncias de origem)      .Tipo 

         .Especificação 

         .Local 

         .Data /período 

             

 

Notação 

(endereçamento)   Tombo 

     Depósito 

     CDU 

     Cutter 

     Descritores 

             

 

Informações complementares Conservação 

          

 

Informações complementares465 Acesso 

Aquisição 

         Valor 

         Observações 

 
 

                                                 
465 O rodapé de todos os formulários contém ainda dispositivo para se anexar  documentos digitalizados. 
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ANEXO 7 – Glossário de Documentos466 

 

 
1 - Documentação textual     Definições e uso 

 

Acórdão  Decisão proferida por Tribunal, em carácter 

definitivo 

 

Agenda  Plano de coisas a fazer, compromissos a 

cumprir 

 

Alocução     Usar Comunicação 

 

Anteprojecto     Esboço preliminar de acto normativo 

.de decreto 

.de lei 

.de medida provisória 

.de resolução 

 

Antologia  Colectânea de textos escolhidos de vários 

autores 

 

Documentação textual   Definições e uso 

 

Anuário     Usar Relatório anual 

 

Apontamentos 

 

Acta       Resumo sistemático de ocorrência de uma  

reunião 

 

                                                 
466 Excerto, segundo modelo brasileiro, de tratamento do acervo de Fernando Henrique Cardoso, podendo vir 
a ser adaptado ao nosso estudo e à tipologia documental produzida durante os mandatos do Presidente 
Ramalho Eanes. Seria importante um levantamento de toda a tipologia de documentação de âmbito 
arquivístico e biblioteconómico produzida entre 1976 e 1986. 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Autobiografia     História da vida de uma pessoa 

 

Aviso  Meio de comunicação utilizado para 

transmissão de informação 

 

Bibliografia     Relação de obras citadas 

 

Bilhete  Mensagem informal caracterizada por forma e 

conteúdo breves 

. de agradecimento 

.de cumprimentos 

.de encaminhamento 

 

Cardápio                                  Relação das iguarias disponíveis para consumo 

em banquetes e jantares de gala, substitui 

Menu 

 

Carta  Meio de comunicação utilizado por 

particulares 

.de aceitação 

.de agradecimento 

.de apelo 

.de convite 

.de convocação 

.de crítica 

.de cumprimentos [elogio, felicitações, louvor] 

.de denúncia 

.de desagravo 

.de encaminhamento 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Carta    

.de esclarecimento 

.de orientação 

.de pêsames 

.de recomendação 

.de recusa 

.de solicitação [pedido] 

Etc. 

 

Cartão de visita    Cartão de identificação pessoal 

 

Cartão -postal     Comunicação informal e breve 

 

Catálogo de evento    Usar prospecto 

 

Catálogo de exposição  Conjunto de informações que identificam os 

diversos itens de uma exposição servindo-lhe 

de roteiro 

 

Circular  Usar carta circular, memorando circular e 

ofício circular 

 

Colectânea     Usar antologia 

 

Comunicação  Breve exposição sobre um assunto, 

apresentada em congresso ou Convenção. 

Substitui alocução, exposição, paper 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Comunicação parlamentar   Discurso de representantes dos partidos e 

blocos parlamentares, durante as sessões 

ordinárias da Assembleia da República 

 

Conferência     Exposição alongada sobre assunto da 

especialidade do autor 

 

Convénio  Acordo mediante o qual duas ou mais 

entidades, públicas ou privadas, em igualdade 

de condições jurídicas, dispõem-se a cumprir 

objectivo de interesse comum. 

 

Convite  Meio de comunicação pelo qual se solicita a 

participação de alguém em acto ou evento.  A 

função convite pode também ser associada a 

carta 

 

Crónica     Narração sistemática de acontecimentos 

.artística 

.cultura 

.económica 

.desportiva 

.literária 

.policial 

.política 

.social 

 

Debate  Exposição de razões em defesa de uma opinião 

ou contra um argumento ou uma determinação. 

Exame conjunto de assunto, questão ou 

problema. Substitui Discussão 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Declaração  Manifestação de opinião, conceito, resolução 

ou observação, por pessoa física ou colegiado 

 

Declaração funcional  Manifestação sobre a situação de servidor, 

feita por autoridade competente 

 

Declaração de prejudicialidade  Manifestação parlamentar sobre matéria que 

perdeu a oportunidade de apreciação 

 

Declaração de voto  Instrumento pelo qual um parlamentar pode, 

depois de apresentados os resultados de uma 

votação justificar as razões de sua posição 

 

Decreto467  Acto normativo de competência privada do 

poder executivo, destinado a promover 

situações gerais ou individuais previstas em lei 

.de abertura de crédito 

.de aposentadoria 

.aproveitamento 

.de cessão de uso de imóvel 

.de demissão 

.de desapropriação 

.de dispensa 

.de disponibilidade 

.de exoneração 

.de indulto de perda de nacionalidade 

.de nomeação 

.de organização administrativa 

.de promoção 

.de readaptação 

                                                 
467 As tipologias assinaladas a negrito são identificadas no fundo Ramalho Eanes. 
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.de recondução 

.de reintegração 

.de remoção 

.de revesão 

.de transferência 

Etc. 

 

Decreto legislativo   Acto normativo que regula matérias de 

competência exclusiva do poder legislativo, 

sem necessidade de sanção do Presidente da 

República 

 

Decreto-lei Decreto com força de lei, expedido em 

situações especiais pelo Chefe de Estado 

quando autorizado pelo Congresso ou quando 

suspenso o funcionamento do poder legislativo 

 

Depoimento Declaração sobre determinado facto, na 

qualidade de testemunha ou parte interessada 

 

Despacho  Decisão proferida por autoridade sobre 

requerimento, processo, pedido ou outro 

documento submetido a sua deliberação. Não 

confundir com o evento Despacho 

 

Diagnóstico  Descrição minuciosa de uma situação, com 

conclusões propositivas 

 

Diário  Anotações feitas dia a dia, exprimindo 

acontecimentos, atitudes, observações e 

experiências do seu autor 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Diploma  Título pelo qual se confere cargo, dignidade, 

habilitação ou grau de escolaridade de uma 

pessoa 

 

Discurso  Mensagem solene sobre determinado 

assunto, proferida durante grupo variável 

de pessoas 

.de abertura 

.de agraciamento 

.de despedida 

.de encerramento 

.de homenagem 

.de posse 

Etc. 

 

Discussão     Usar Debate 

 

Dissertação  Trabalho académico para obtenção do título de 

mestre 

 

Dossier de apoio  Conjunto de documentos diversos (ordens do 

dia, actos normativos, notas técnicas, 

noticiário, ensaios, relatórios, apontamentos, 

etc), reunidos para subsidiar a formulação de 

planos e projectos 

 

Editorial  Artigo que apresenta o ponto de vista do jornal 

ou da revista sobre determinada questão 

 

Elogio      Usar discurso de homenagem 
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Emenda  Proposição apresentada a outra, em carácter 

acessório 

.de projecto de lei ordinária 

.de projecto de  lei complementar 

.de projecto de código 

.de projecto de decreto legislativo 

Etc. 

 

Emenda constitucional  Modificação imposta ao texto da Constituição 

Federal 

 

Encômio     Usar discurso de homenagem 

 

Ensaio  Composição de carácter interpretativo sobre 

determinado tema, sem a pretensão de esgotá-

lo. Substitui paper 

 

Entrevista  Conjunto de declarações coligidas em 

colóquio, para a obtenção de esclarecimentos, 

avaliações e opiniões a serem eventualmente 

divulgadas 

 

Entrevista colectiva   Entrevista coligida por jornalistas de diferentes 

órgãos de imprensa 

 

Epítome     Usar resumo 

 

Estatuto  Acto normativo que expressa formalmente os 

princípios que regem a organização de um 

Estado, uma sociedade ou associação 

 

Exposição     Usar  Comunicação 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Exposição de motivos   Meio de comunicação utilizado por ministros 

para dirigir-se ao Presidente e ao Vice-

Presidente da República, com o objectivo de 

informá-lo de determinado assunto, propor 

alguma medida ou submeter  a sua apreciação 

projecto de acto normativo 

 

Fala à nação     Usar Pronunciamento 

 

Folder      Usar Prospecto 

 

Folheto     Usar Prospecto 

 

Indicação  Proposição parlamentar que sugere a 

manifestação de comissões ou do poder 

executivo acerca de determinado assunto, por 

fins de elaboração de projecto, adopção de 

providência ou realização de ato 

administrativo 

 

Informativo  Publicação periódica destinada a divulgar 

actos de interesse de órgãos públicos ou 

privados. Difere de jornais e revistas pelo 

formato (menor), pelo estilo redacional (não 

necessariamente jornalístico) e pela 

apresentação gráfica (simples). Substitui 

Boletim informativo 

 

Inventário     Usar lista 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Juramento  Promessa de adesão e de fidelidade a 

princípios e considerações inerentes a 

determinados cargos e funções 

 

Laudatio  Enumeração dos méritos da pessoa investida 

do título de doutor honoris causa. Em outras 

situações, usar Discurso de Homenagem 

 

LDO      Usar Lei de directrizes orçamentárias 

 

Lei  Acto normativo de competência do poder 

legislativo que regula o comportamento 

individual e as atitudes públicas nos mais 

variados campos (penas, civil, tributário, 

administrativo, etc.) 

 

Lei complementar  Dispositivo legal destinado a regulamentar 

norma prevista na Constituição Federal 

 

Lei delegada  Dispositivo legal elaborado pelo Presidente da 

República, por expressa delegação do 

Congresso Nacional 

 

Lei de directrizes orçamentais (LDO) Dispositivo legal, de iniciativa do poder 

executivo, que estabelece as metas e 

prioridades da administração pública (federal, 

estadual e municipal) a serem observadas na 

Lei orçamentária anual (LOA) 

 

Lei orçamentária anual  Dispositivo legal que fixa os recursos públicos 

a serem aplicados, a cada ano, nas acções do 

governo (federal, estadual e municipal) 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Lembrete  Anotação informal sobre algo que deve ser 

realizado ou não pode ser esquecido 

 

Lição      Usar aula 

 

Lista  Relação pormenorizada de nomes de pessoas, 

coisas, quantias ou circunstâncias para 

finalidades diversas (controle, entrega, 

empréstimo, informação, etc.) 

Substitui checklist, inventário, listagem, 

relação, rol 

 

Listagem     Usar lista 

 

Livro de ouro  Livro destinado a acolher assinaturas, 

contribuições financeiras e comentários 

apreciativos 

 

Louvor      Usar Discurso de homenagem 

 

Mala directa  Relação de nomes e endereços de um grupo 

específico de instituições e pessoas, para fins 

de correspondência 

 

Mandado de injunção  Instrumento pelo qual o Supremo Tribunal 

Federal garante direitos constitucionais que 

não dispõem de norma reguladora  

 

Manifesto  Declaração pública de motivos, opiniões e 

intenções 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Manual  Livro destinado a orientar a execução de 

tarefas ou o uso adequado de determinados 

produtos 

 

Medida provisória (MP)  Instrumento com força de lei adoptado pelo 

Presidente da República em casos de 

relevância ou urgência 

 

Memorando  Meio de comunicação entre as unidades 

administrativas de um mesmo órgão, sem 

restrições hierárquicas ou temáticas  

 

Memorando circular  Memorando dirigido ao mesmo tempo a 

diferentes destinatários 

 

Memória     Usar acta 

 

Memorial descritivo  Relatório que acompanha projecto 

arquitectónico, com a programação da obra e 

do material a ser utilizado 

 

Mensagem  Meio de comunicação pelo qual o chefe do 

poder executivo se dirige ao poder legislativo, 

para encaminhar projecto de lei ordinária, 

complementar ou financeira; propor medida 

provisória; indicar nomes de pessoas para 

certos cargos; pedir autorização para sair do 

país; conceder e renovar concessão de 

emissoras de rádio e tv; apresentar contactos 

do exercício anterior; abrir sessão legislativa; e  
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sancionar e vetar actos legais; entre outras 

finalidades 

 

Menu      Usar cardápio 

 

Moção  Proposição feita por alguém a fim de 

manifestar opinião e angariar votos de adesão, 

em reunião ou assembleia 

.de apoio (aplauso, congratulações, homenagem, louvor) 

.de desagravo 

.de repúdio 

 

Norma  Regra ou padrão a ser aplicado em materiais, 

produtos, processos e serviços, de modo a 

garantir sua qualidade 

 

Nota      Usar lembrete 

 

Nota técnica  Apreciação sobre determinado assunto, feita 

por especialista ou consultor, destinada a 

substituir uma acção 

 

Notícia  Relato de factos ou acontecimento actuais cuja 

divulgação se supõe de interesse para a 

comunidade 

 

Noticiário  Conjunto de notícias extraídas de mais de um 

jornal ou revista 

Substitui Clipping 

 

Notificação  Instrumento pelo qual se dá ciência a alguém 

de acto já praticado ou por praticar 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Ofício  Meio de comunicação próprio do serviço 

público, de carácter oficial, entre autoridades 

da mesma categoria, entre autoridades e 

particulares ou entre inferiores e superiores 

hierárquicos 

.de agradecimento 

.de cumprimentos 

.de denúncia 

.de desagravo 

.de encaminhamento 

.de esclarecimento 

.de orientação 

.de pêsames 

.de recomendação 

.de solicitação 

Etc. 

 

Ofício circular  Ofício dirigido ao mesmo tempo a diferentes 

destinatários 

 

Orçamento  Cálculo rigoroso ou aproximado de 

receita/despesa de obra, empreendimento ou 

serviço, instrumento legal que fixa os recursos 

públicos a serem aplicados, a cada ano, nas 

acções do governo 

 

Ordem de serviço  Instrumento mediante o qual se passam, a 

órgãos subordinados da administração 

instruções pormenorizadas para a execução de 

serviços. Difere de portaria por ser mais 

específica 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Ordem do dia  Súmula das proposições a serem apreciadas 

em reuniões ou assembleias. Substitui pauta de 

reunião. Conjunto de determinações e 

instruções divulgadas diariamente por 

comandante militar 

 

Organograma  Gráfico da estrutura hierárquica de uma 

instituição, considerada no todo ou em parte 

 

Panegírico     Usar discurso de homenagem 

 

Panfleto  Texto curto, de carácter violento e 

sensacionalista, em geral sobre tema político, 

impresso em folha avulsa. Texto de 

propaganda eleitoral com informações  

sucintas sobre determinado candidato , 

impresso em folha avulsa 

 

Paper Usar comunicação, quando o tipo de evento 

for congresso ou convenção. Usar ensaio 

 

Parecer  Opinião fundamentada sobre matéria 

submetida à análise de determinada 

autoridade, emitida em seu nome pessoal ou 

no do organismo a que está ligada 

.jurídico 

.técnico 

 

Pauta  Roteiro dos factos a serem tratados numa 

reportagem. Como súmula de preposições a 

serem tratadas em reunião, usar Ordem do dia 

 



272 
 

Documentação textual     Definições e uso 

 

Pauta do dia     Usar ordem do dia 

 

Perfil intelectual    Usar Biografia 

 

Plano de governo    Usar Programa de governo 

 

Polianteia  Miscelânea de homenagem a uma instituição 

ou pessoa 

 

Portaria  Acto mediante o qual a autoridade 

administrativa estabelece regras e dá 

instruções sobre a organização e o 

funcionamento de serviços. Difere de Ordem 

de serviço por ser mais genérica 

 

Press-release     Usar Release 

 

Processo administrativo Conjunto de documentos de natureza diversa, 

oficialmente reunidos no decurso de uma 

acção administrativa 

 

Programa de governo  Instrumento de organização da acção  

governamental, com vista ao enfrentar de 

problemas e à concretização de objectivos 

pretendidos. Substitui Plano de governo 

 

Projecto  Conjunto de operações a serem executadas 

dentro de determinado prazo para obtenção de 

um produto 

.de campanha 

.de pesquisa, etc. 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Projecto  Versão preliminar de acto normativo, antes de 

sua promulgação (acto do poder legislativo) e 

de sua sanção ou veto (actos do poder 

executivo) 

.de decreto 

.de lei 

.de medida provisória 

.de resolução 

 

Pronunciamento  Declaração pública e solene em que se expõem 

decisões, programas, ou tomadas de posição. 

Substitui Fala à nação 

 

Propaganda     Usar Anúncio, prospecto 

 

Proposta     Sugestão a ser estudada ou avaliada 

 

Prospecto  Instrumento de propaganda ou divulgação de 

ideia, evento, produto serviço ou instituição. 

Substitui catálogo de evento, Folder ou folheto 

 

Protocolo de intenções   Versão preliminar de acordo entre países 

 

Recensão     Usar resenha 

 

Regimento  Conjunto de normas que orientam o 

funcionamento interno de um organismo, 

reflectindo as directrizes contidas no seu 

estatuto 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Relação     Usar lista 

 

Relatório  Exposição circunstanciado ou sucinto de 

ocorrências, factos, transacções, actividades ou 

despesas. Deve-se indicar, se possível, a 

periodicidade do documento (anual, semestral, 

trimestral, bimestral, mensal, semanal etc.) e 

outros atributos (parcial, final) se for o caso 

.administrativo 

.científico 

.financeiro 

.fiscal 

.gerencial 

.de pesquisa 

.de viagem 

Etc. 

 

Relatório – apresentação Relatório feito de quadros sinópticos, a partir 

de slides de apresentação elaborados em 

PowerPoint ou software equivalente 

 

Relatório de actividades   Use Relatório 

 

Release  Conjunto de informações previamente 

preparadas por equipas de divulgação de 

órgãos públicos ou empresas, para distribuição 

à imprensa (escrita, falada e televisão). 

Substitui Press-release 

 

Repertório Conjunto de jurisprudência, legislação ou 

pareceres 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Requerimento  Manifestação individual de reivindicação, 

dirigida a determinada autoridade pública ou 

colegiado, baseado em actos legais ou 

jurisprudência 

 

Resenha  Análise crítica ou informativa de uma obra. 

Substitui abstract, recensão 

 

Roteiro  Relação dos tópicos mais importantes a serem 

abordados num determinado trabalho 

.de aula 

.de entrevista 

Etc. 

 

Roteiro de apoio  Descrição minuciosa de itinerário e acções a 

serem desenvolvidas em visitas e viagens 

oficiais 

 

Saudação     Um discurso de homenagem 

 

Sumário     Usar resumo 

 

Súmula biográfica    Usar Biografia 

 

Telegrama  Mensagem em estilo conciso, transmitida por 

meio de telegrafia para ser entregue, em 

carácter de urgência, ao destinatário 

 

Termo aditivo  Instrumento elaborado com a finalidade de 

alterar itens de contratos, convénios, ou 

acordos firmados pela administração pública 
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Documentação textual     Definições e uso 

 

Tese  Trabalho académico para obtenção de título de 

doutor, de livre-docente, de catedrático. 

Proposta política sujeita a discussão pelos 

membros de um partido 

 

 

2 - Documentação audiovisual     Definições e uso 

 

Anúncio  Mensagem de propaganda, elaborada e 

veiculada com o propósito de enaltecer 

produto, serviço, marca, ideia, doutrina, 

instituição, etc., com fins ideológicos ou 

comerciais 

 

Aula   Prelecção sobre determinado assunto feita por 

professor e dirigida a um ou mais alunos. 

Substitui lição, prelecção 

 

Aula magna  Discurso solene proferido em escola superior 

por ocasião de abertura do ano lectivo. 

Substitui Aula inaugural ou Oração de 

sapiência 

 

Briefing  Conjunto informações transmitidas aos 

jornalistas a respeito de um facto ou 

acontecimento 

 

Cinejornal  Programa jornalístico especialmente preparado 

para ser exibido nas salas de cinema antes do 

filme 

 

Clipping     Use noticiário 



277 
 

 

Documentação audiovisual     Definições e uso 

 

Conferência  Exposição alongada sobre assunto da 

especialidade do autor 

 

Crónica  Narração sistemática de acontecimentos, em 

sua sequência temporal com pouco ou nenhum 

empenho  na sua análise e interpretação . Pode 

ocorrer em programa televisivo, com notícias e 

comentários em torno de diferentes 

actividades. 

.artística 

.cultural 

.económica 

.desportiva 

.literária 

.policial 

.política  

.social 

Etc. 

 

Debate  Exposição de razões em defesa de uma opinião 

ou contra um argumento ou determinação. 

Exame conjunto de assunto, questão ou 

problema. Substitui discussão 

 

Declaração  Manifestação de opinião, conceito, resolução 

ou observação, por pessoa física ou colegiado 

 

Depoimento  Declaração sobre determinado facto na 

qualidade de testemunha ou parte interessada 
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Documentação audiovisual     Definições e uso 

 

Discurso  Mensagem solene sobre determinado 

assunto, proferida perante grupo variável de 

pessoas 

.de abertura 

.de agraciamento 

.de despedida 

.de encerramento 

.de homenagem 

.de posse 

Etc. 

 

Discussão     Usar Debate 

 

Documentário     Ensaio  temático  

 

Documentário institucional Documentário destinado a apresentar o perfil e 

as actividades de determinada instituição, 

pública ou privada 

 

Elogio      Usar discurso de homenagem 

 

Entrevista  Conjunto de declarações coligidas em 

colóquio, para obtenção de esclarecimentos, 

avaliações e opiniões a serem eventualmente 

divulgadas 

 

Entrevista colectiva  Entrevista coligida por jornalistas de diferentes 

órgãos de imprensa 

 

Fala à nação     Usar pronunciamento 
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Documentação audiovisual     Definições e uso 

 

Mini-série  Narrativa de ficção estruturada em episódios 

que mantêm entre si relação de dependência, 

conduzindo a um desfecho predeterminado. O 

género tem sido utilizado na televisão, para 

adaptações de obras literárias e não admite 

alterações sugeridas pelo público 

 

Notícia  Relato de factos ou acontecimentos actuais 

cuja divulgação se supõe de interesse para a 

comunidade 

 

Noticiário  Conjunto de notícias extraídas de mais de um 

órgão de televisão 

 

Oração de sapiência    Usar Aula magna 

 

Programa eleitoral  Apresentação televisiva de partidos políticos e 

candidatos  a cargo electivo 

 

Programa de entrevistas  Apresentação de espectáculo televisivo de 

carácter jornalístico, com base em entrevistas 

 

Programa de propaganda governamental Apresentação televisiva destinada a enaltecer 

as acções de determinado governo 

 

Programa de propaganda institucional Apresentação televisiva destinada a enaltecer 

as actividades de determinada instituição, 

pública ou privada 

 

Pronunciamento  Declaração pública e solene em que se expõem 

decisões, programas ou tomadas de posição. 

Substitui a Fala à nação  
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Documentação audiovisual     Definições e uso 

 

Propaganda  Usar Anúncio, programa de propaganda 

governamental, programa de propaganda 

institucional 

 

Seriado  Narrativa de ficção estruturada em episódios 

independentes, sem relação casual entre si, 

mas com os mesmos personagens 

 

Telejornal  Programa televisivo, considerado no todo ou 

em parte, cuja sequência é definida por 

prioridades editoriais, em que as notícias são 

apresentadas por “âncoras” e ilustradas por 

imagens. Quando se tem a reunião de notícias 

extraídas de mais de um programa usar 

noticiário 

 

Vinheta  Marca de abertura e encerramento de um 

programa televisivo 

 

 

3 - Documentação sonora     Definições e uso 

 

Anúncio  Mensagem de propaganda, elaborada e 

veiculada com o propósito de enaltecer 

produto, serviço, marca, ideia, doutrina, 

instituição, etc., com fins ideológicos ou 

comerciais 

 

Aula   Prelecção sobre determinado assunto feita por 

professor e dirigida a um ou mais alunos. 

Substitui lição, prelecção 
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Documentação sonora     Definições e uso 

 

Aula magna  Discurso solene proferido em escola superior 

por ocasião de abertura do ano lectivo. 

Substitui Aula inaugural ou Oração de 

sapiência 

 

Briefing  Conjunto informações transmitidas aos 

jornalistas a respeito de um facto ou 

acontecimento 

 

Clipping     Use noticiário 

 

Crónica  Narração sistemática de acontecimentos, em 

sua sequência temporal com pouco ou nenhum 

empenho  na sua análise e interpretação . Pode 

ocorrer em programa radiofónico, com notícias 

e comentários em torno de diferentes 

actividades. O programa radiofónico “Palavra 

do Presidente” 468pode ser identificado como 

crónica política 

.artística 

.cultural 

.económica 

.desportiva 

.literária 

.policial 

.política  

.social 

Etc. 

 

 

                                                 
468 Vide conjunto de cassetes com entrevistas concedidas pelo Presidente da República Ramalho Eanes à 
Antena 1. 
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Documentação sonora     Definições e uso 

 

Conferência  Exposição alongada sobre assunto da 

especialidade do autor 

 

Debate  Exposição de razões em defesa de uma opinião 

 ou contra um argumento ou determinação. 

Exame conjunto de assunto, questão ou 

problema. Substitui discussão 

 

Declaração  Manifestação de opinião, conceito, resolução 

ou observação, por pessoa física ou colegiado 

 

Depoimento  Declaração sobre determinado facto na 

qualidade de testemunha ou parte interessada 

 

Diário  Registo sonoro do dia-a-dia do titular, quando 

no exercício da Presidência da República 

 

Discurso  Mensagem solene sobre determinado 

assunto, proferida perante grupo variável de 

pessoas 

.de abertura 

.de agraciamento 

.de despedida 

.de encerramento 

.de homenagem 

.de posse 

Etc. 

 

Discussão     Usar Debate 

 

Elogio      Usar Discurso de homenagem 

 



283 
 

Documentação sonora     Definições e uso 

 

Entrevista  Conjunto de declarações coligidas em 

colóquio, para obtenção de esclarecimentos, 

avaliações e opiniões a serem eventualmente 

divulgadas 

 

Entrevista colectiva  Entrevista coligida por jornalistas de diferentes 

órgãos de imprensa 

 

Fala à nação     Usar pronunciamento 

 

Notícia  Relato de factos ou acontecimentos actuais 

cuja divulgação se supõe de interesse para a 

comunidade 

 

Noticiário  Conjunto de notícias extraídas de mais de um 

órgão de radiojornalismo 

 

Oração de sapiência    Usar Aula magna 

 

Programa eleitoral  Apresentação radiofónica de partidos políticos 

e candidatos  a cargo electivo 

 

Programa de propaganda governamental Apresentação radiofónica destinada a enaltecer 

as acções de determinado governo 

 

Programa de propaganda institucional Apresentação radiofónica destinada a enaltecer 

as actividades de determinada instituição, 

pública ou privada 

 

Pronunciamento  Declaração pública e solene em que se expõem 

decisões, programas ou tomadas de posição. 

Substitui a Fala à nação  
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Documentação sonora     Definições e uso 

 

Propaganda  Usar Anúncio, programa de propaganda 

governamental, programa de propaganda 

institucional 

 

Radiojornal  Programa radiofónico, considerado no todo ou 

em parte, cuja sequência é definida por 

prioridades editoriais, em que as notícias são 

apresentadas por locutores e eventualmente 

sonorizadas. Quando se tem a reunião de 

notícias extraídas de mais de um programa 

usar noticiário de rádio. 

 

Vinheta  Marca de abertura e encerramento de um 

programa radiofónico 

 

 

4 - Documentação iconográfica     Definições e uso 

 

Álbum fotográfico Conjunto indissolúvel de fotos que, a partir de 

reportagem, foram objecto de selecção. Trata-

se, portanto, de material editado, em 

contraposição ao material bruto típico da 

reportagem fotográfica 

 

Anúncio  Mensagem de propaganda, elaborada e 

veiculada com o propósito de enaltecer 

produto, serviço, marca, ideia, doutrina, 

instituição, etc., com fins ideológicos ou 

comerciais 
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Documentação iconográfica     Definições e uso 

 

Arte-final  Trabalho gráfico, geralmente ilustrado (capa 

de livro, capa de revista, anúncio, etc.) pronto 

para ser reproduzido 

 

Banda desenhada    Usar História em quadradinhos 

 

Caricatura  Desenho que, mediante traços exagerados ou 

deformados, ridiculariza pessoas e situações. 

Substitui Charge 

 

Carta geográfica  Representação de uma porção da superfície 

terrestre no plano, geralmente em escala média 

ou grande, para fins de avaliação precisa de 

distâncias e localização geográfica de 

elementos naturais e artificiais. Pode ser 

subdividida em folhas 

 

Cartaz  Não configura tipologia documental 

propriamente dita, mas formato. Trata-se de 

folha imprensa de um só lado, de tamanho 

grande (cartaz) ou pequeno, para afixação em 

local público, a título de divulgação ou 

propaganda. O formato deve ser usado para 

complementar a identificação de determinado 

documento iconográfico, como por exemplo 

anúncio (cartaz), retrato . Substitui Poster 

 

Charge     Usar caricatura 

 

Croqui  Esboço feito à mão de pintura, desenho, planta 

ou projecto arquitectónico 
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Documentação iconográfica     Definições e uso 

 

Desenho artístico  Obra de arte executada por meios gráficos, 

representando seres, objectos ou ideias 

 

Ensaio fotográfico  Imagem ou conjunto de imagens com 

pretensão estética 

 

Ex-líbris  Etiqueta com gravura ou legenda indicativas 

da propriedade (pessoal ou institucional) de 

um livro 

 

Fluxograma   Representação gráfica de um procedimento, 

problema ou sistema, cujas etapas ou módulos 

são ilustrados por meio de símbolos 

geométricos interconectados 

 

Foto       Usar  Fotografia 

 

Fotografia oficial  Fotografia seleccionada por determinada 

pessoa para representá-la na condição de 

personalidade pública. Fotografia de todos os 

participantes de determinado evento, de 

carácter académico ou político 

  

Gráfico  Representação plana de dados físicos, 

económicos, sociais e outros por meio de 

grandezas geométricas ou figuras 

 

Gravura  Ilustração obtida por meio de processo de 

litogravura, xilogravura, talho-doce, água-forte 

e outros 
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Documentação iconográfica     Definições e uso 

 

Inventário fotográfico  Conjunto de fotografias produzidas para 

efeitos de levantamento exaustivo de 

determinados objectos ou bens 

 

Mapa  Representação no plano, normalmente em 

escala pequena, dos aspectos geográficos, 

naturais, culturais, artificiais de toda a 

superfície (planisfério ou mapa mundi), de 

uma parte dela (mapas dos continentes) ou de 

área definida por uma dada divisão político 

administrativa (mapa do Brasil, dos Estados, 

dos municípios) ou por divisão operacional  ou 

sectorial (bacias hidrográficas, regiões de 

protecção ambiental). 

 

Pintura artística  Obra de arte executada por meio de aplicação 

de tintas sobre tela ou outra superfície, 

representando seres, objectos ou ideias. 

 

Planta  Representação gráfica de projecção horizontal  

de determinado objecto (cidade, terreno, 

edifício, instalação) 

 

Poster      usar Cartaz/cartazete 

 

Relatório fotográfico  Conjunto de fotografias  que acompanham a 

exposição circunstanciada ou sucinta de 

determinados factos ou ocorrências. 

 

Reportagem fotográfica  Conjunto de imagens fotográficas produzidas 

na cobertura de um evento 

 



288 
 

Documentação iconográfica     Definições e uso 

 

Retrato  Fotografia produzida em estúdio, com imagem 

de um único indivíduo 

 

Retrato de família    Fotografia de grupo familiar 

 

Santinho  Pequeno prospecto de propaganda eleitoral, 

com retrato e número de candidato a cargo 

público 

 

 

5 - Documentação tridimensional469       

Cerimonial e honrarias (insígnias e vestes talares) 

Insígnias 

Chave  Peça de dimensões e suportes variados, cujo 

simbolismo decorre da honraria que concede a 

alguém titulação de cidadania 

 

Colar  Dupla corrente, ornada com os elementos 

alegóricos da condecoração, que traz a insígnia 

pendente da sua parte inferior 

 

Comenda  Medalha  pendente de fita , geralmente usada 

no pescoço. É insígnia dos que têm o grau de 

comendador e de grande-oficial 

 

Faixa  Fita larga usada a tiracolo, em banda, da 

direita para a esquerda, com a insígnia 

                                                 
469 O Arquivo Fernando Henrique Cardoso contém um extenso conjunto de objectos que foram oferecidos ao 
Presidente e que foi considerado que não justificam a definição, nos moldes em que se procedeu com os 
documentos textuais, audiovisuais, sonoros e iconográficos (exemplo: bengala, escultura, caneca, espada, 
relógio, etc.). Igualmente significativo, foi considerado o conjunto de objectos que serviram de veículo para a 
campanha eleitoral e propaganda político partidária (exemplo: fita, chapéu, botão, camiseta, etc.). 
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pendente. É insígnia dos que  têm  o grau de 

grã-cruz 

 

Fita  Tira estreita de tecido, em geral de gorgorão 

em cores e dimensões fixadas pela 

condecoração, da qual pendem medalhas ou 

insígnias 

 

Medalha  Peça de metal, de formato variável, pendente 

de fita, com passador ou roseta 

 

Medalha comemorativa  Medalha cunhada em função de determinada 

efeméride e atribuída a alguém como 

homenagem 

 

Miniatura  Medalha em tamanho reduzido, para ser usada 

em casaca civil ou uniforme militar 

 

Passador  Peça rectangular de metal, integrante de 

algumas medalhas, por onde atravessa a fita 

 

Placa  Chapa em esmalte, sobreposta a peça de metal 

dourado ou prateado. È insígnia dos que têm o 

grau de grande-oficial e grã-cruz 

 

Roseta  Laço ou botão de fita usado na botoeira da 

lapela do traje civil 

 

Vestes  talares ou cerimoniais 

Beca  Capa preta com mangas longas e duplas, pala 

larga e grandes costais 

 

Borla  Enfeite em forma de círculo, geralmente de 

madeira, recoberto de seda, com fios 
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pendentes, preso pelo torçal que circunda a 

pala ou a gola da beca 

 

Capelo Chapéu na cor da área de conhecimento do 

académico 

 

Murça Pequena capa que vai até ao cotovelo, usada 

em cima da sobrepeliz 

 

Samarra  Túnica que fica pendente dos ombros, até à 

altura do cotovelo 

 

Torçal  Cordão trançado que reveste a pala e a gola da 

beca 
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ANEXO 8 – Tabela de Selecção 

   LISTA DE SÉRIES DE CONSERVAÇÃO PERMANENTE   

       

  
  

Prazos de 

conversação     

            administrativa       Destino  

         Área      Séries e Subséries documentais            (em anos)        final 

orgânico-

funcional   

  

   Refª 

  

 

Activo 
Semi-activo   E     CP 

              

Gabinete do 1 Colecções de agendas do PR. 5 5  X 

Presidente da 2 Correspondência recebida e expedida. 5 5   X 

República 3 Processos de suporte de agenda. 5 5   X 

  4 Processos de deslocações oficiais. 5 5   X 

  5 

Processos de organização de recepções 

oficiais 5 5   X 

  6 Estudos, projectos e relatórios. 5 5   X 

  7 Dossiers temáticos. 5 5   X 

  8 Colecções de discursos, declarações, 5 5   X 

       entrevistas, artigos e mensagens.         

              

              

Casa Civil 14 

Processos de correspondência recebida/ 

expedida 5 5   X 

  16 Colecções de notas, informações e 5 5   X 

       memorandos internos.         

    Assessorias:         

  21         Processos de pedido/concessão 5 5   X 

              de audiências.         

  22 

       Processos de organização de 

colóquios, 5 5   X 

              conferências e exposições         
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  24        Estudos, projectos e relatórios 5 5   X 

  25        Dossiers específicos e temáticos. 5 5   X 

  26        Processos relativos a trabalhos  5 5   X 

              parlamentares.         

  27        Processos de organização de visitas 5 5   X 

              de entidades estrangeiras.         

  29        Dossiers de relações internacionais. 5 5   X 

  30        Dossiers de assuntos referentes à 5 5   X 

              União Europeia.         

  31        Dossiers de referentes a Macau. 5 5   X 

  32        Dossiers de referentes a Timor. 5 5   X 

  33        Processos de decretos presidenciais. 5 5   X 

  34 

       Processos de promulgação de 

indulto 5 5   X 

  35 

       Processos de promulgação de 

diplomas. 5 5   X 

  36        Registo de diplomas entrados 5 5   X 

              para promulgação.         

  37 

       Colecção de pareceres de âmbito 

jurídico 5 5   X 

  38        Processos referentes a actividades 5 5   X 

              sindicais/laborais.         

  39        Colecção de notas e comunicados 5 5   X 

              à comunicação social.         

  40 

       Colecção de notas e comunicados 

da Alta 5 5   X 

    

          Autoridade para a Comunicação 

Social.         

  
  

Prazos de 

conservação     

            administrativa       Destino  

         Área  

   Refª 

    Séries e Subséries documentais            (em anos)        final 



293 
 

orgânico-

funcional   

    

 

Activo 
Semi-activo  E     CP 

              

Gabinete de 

Apoio 41 Processos de correspondência. 5 5   X 

ao Cônjuge 42 Registo de ofertas recebidas. 5 5   X 

  44 Processos de pedidos de apoio social. 5 5   X 

  45 Processos de deslocações/actividades 5 5   X 

       de carácter social.         

  46 Dossiers temáticos. 5 5   X 

              

              

Casa Militar 47 Processos de correspondência. 5 5   X 

  48 Processos individuais de pessoal. a)    X 

  49 Notas, informações e memorandos. 5 5   X 

  50 Processos de visitas do PR a instituições 5 5   X 

       militares.        

  51 

Processos de pedidos/concessão de 

audiências. 5 5   X 

  52 

Processos relativos a associações de 

âmbito 5 5   X 

       militar.        

  53 

Dossiers de cooperação de âmbito 

militar com 5 5   X 

       países lusófonos.        

  54 Dossiers temáticos. 5 5   X 

  55 Estudos, projectos e relatórios. 5 5   X 

              

              

Administração 

Geral   Actos de Presidente da República:         

  58        Registos de decretos presidenciais. 5 5   X 
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  67        Processos de concessão de medalhas 5 5   X 

    militares.         

    Constituição e regulamentação:         

  72 

       Despachos do conselho 

administrativo 5 5   X 

  73        Despachos do chefe da Casa Civil. 5 5   X 

  74        Despachos do secretário-geral. 5 5   X 

  75        Ordens de serviço, circulares e  5 5   X 

              comunicações internas.         

  76        Regulamentos internos. 5 5   X 

  77        Organogramas. 5 5   X 

    Racionalização administrativa:         

  78 

       Estudos de racionalização e 

reorganização. 5 5   X 

  79        Projectos de automatização de 5 5   X 

              procedimentos.         

  80        Planos e relatórios de actividades. 5 5   X 

  81 

       Processos de consultas à Direcção-

Geral a)     X 

           da Administração Pública.         

    Expediente:         

  84 

       Registo de entradas de 

correspondência. 5 5   h) X 

  85 

       Registo de saídas de 

correspondência. 5 5   h) X 

                       

  
  

Prazos de 

conservação     

            administrativa       Destino  

         Área      Séries e Subséries documentais            (em anos)        final 

orgânico-

funcional   

  

   Refª 

  

 

Activo 
Semi-activo  E     CP 
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Gestão 

patrimonial   Consultas ao mercado:        

  91        Ficheiro de fornecedores g)    X 

    Aquisição de bens duradouros:        

  92 

       Processo de aquisição de 

maquinaria, 5 5   X 

            equipamento/mobiliário e adornos        

    

Aquisições para o Palácio e residência 

oficial:        

  96 

       Processo de aquisição por assinatura 

do- a)    X 

            Diário da República e do Diário da-        

            Assembleia da República.        

    Cadastro dos bens:        

  105        Colecção de mapas de inventários. g) 5    X 

  106        Colecção de mapas de abates. 5 5   X 

    Edifícios/Palácio de Belém:        

  108        Plantas topográficas a)    X 

  109 

       Plantas de localização de 

equipamento. a) g)    X 

  110        Processos de obras de beneficiação a)    X 

            e ou remodelação.        

  111 

       Processos de arrendamento 

referentes a- 5 5   X 

            conservação/manutenção.        

    

Edifícios: Palácios da Cidadela/Queluz/ 

Ajuda:        

  113        Mapas de inventário. g) 5    X 

              

           

Gestão financeira  Orçamento:       

  130        Projectos de orçamento. 5    X 
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  131        Orçamentos. 5    X 

  136        Colecção de mapas para o Tribunal 5 5   X 

              de Contas.        

  148        Contas de gerência. 5 5   X 

    Contabilidade geral:        

  154        Livros de registos de facturas. 5 5   X 

              

              

Gestão de pessoal   Assiduidade:        

  174        Listas de antiguidade. 5 5     

    Pessoal:        

  181        Processos individuais de pessoal      X 

  182 

       Colecção de folhas de notação de 

serviço. l)    X 

  183        Fichas de registo de pessoal. h) l)    X 

    Contencioso:        

  184 

       Processos de inquérito e 

disciplinares. m)    X 

  186        Processos de recursos contenciosos. 5 5   X 

              

  
  

Prazos de 

conservação     

            administrativa       Destino  

         Área      Séries e Subséries documentais            (em anos)        final 

orgânico-

funcional   

  

   Refª 

  

 

Activo 
Semi-activo  E     CP 

              

Gestão de pessoal   Remunerações:        

  187        Processos de remunerações: 5 5   X 

    

       Presidente da República, serviços de 

apoio,        

           pessoal do quadro.        
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  188        Processos de remunerações: 5 5   X 

    

       pessoal eventual, contratado, 

avençado.        

  189 

       Processos de remunerações 

eventuais. 5 5   X 

              

              

Chancelaria das  200 Processos de condecorações 5 5    h) X 

Ordens 

Honoríficas 201 

Colecção de livros de registo de 

condecorações 5 5   X 

       nacionais.        

  202 

Colecção de livros de registo de 

condecorações 5 5   X 

       estrangeiras.        

  203 

Processos de correspondência 

recebida/expedida. 5 5   X 

  206 

Processos de organização de reuniões 

dos 5 5   X 

       conselhos das ordens.        

  207 

Colecções de actas de reuniões dos 

conselhos 5 5   X 

       das ordens.        

              

              

Centro de 

Documen- 208 Dossiers de estudos de diagnóstico. 5    X 

tação e 

Informação 211 Protocolos de cooperação 5 5   X 

  215 Colecção de mapas estatísticos sem 3      

       funcionamento do serviço.      X 

    Correspondência e arquivo:        

  222 

       Processos de correspondência 

dirigida 5 5    h) X 
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              ao PR.        

  227        Autos de entrega e guias de remessa a)    X 

              para arquivo.        

  228 

       Autos de eliminação de séries 

documentais. a)    X 

              

              

Conselho de 

Estado 229 

Processos de correspondência recebida/ 

expedida 5 5   X 

  230 Colecção de actas de reuniões. 5 5   X 

  231 Processos de organização de reuniões. 5 5   X 

              

              

Conselho 

Superior 232 

Processos de correspondência recebida/ 

expedida 5 5   X 

 de Defesa 

Nacional 233 Colecção de actas de reuniões. 5 5   X 

  234 Processos de organização de reuniões. 5 5   X 

              

  
  

Prazos de 

conservação     

            administrativa       Destino  

         Área      Séries e Subséries documentais            (em anos)        final 

orgânico-

funcional   

  

   Refª 

  

 

Activo 
Semi-activo  E     CP 

              

Comissão 

Organiza- 235 

Colecção de planos e relatórios de 

actividades. 5 5   X 

dora do Dia de 

Por- 236 

Processos de correspondência recebida/ 

expedida 5 5   X 

tugal, de Camões 

e 237 

Processos de actividades da Comissão 

Nacional. 5 5   X 
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das Comunidades 238 

Processos de actividades das Sub-

comissões. 5 5   X 

Portuguesas 239 Colecção de material de divulgação. 5 5   X 

              

       

Proposta de inclusão de novas séries 

       

              

Centro de    Colecções de discursos, declarações,  5 5   X 

Comunicações   

entrevistas, artigos e mensagens em 

vídeo.         

    Colecções de discursos, declarações,  5 5   X 

    

entrevistas, artigos e mensagens em 

som.         

    

Colecções de fotos de deslocações 

nacionais. 5 5   X 

    

Colecções de fotos de deslocações 

internacionais 5 5   X 

    

Retratos do Presidente - vídeo 

(col.factícia) 5 5   X 

              

       

       

a) Enquanto útil.       

g) Actualização permanente. 

h) Substituição de suporte por microfilme.     

l) Condicionado à permanência do funcionário no serviço.     

m) Condicionado à conclusão dos processos.     
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ANEXO 9 – Legislação do Brasil 
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ANEXO 10 – Tabela de Correspondência entre Isad(G) E Ead 

ISAD (G) EAD 

3.1.1. Código (s) de referência <eadid> with COUNTRYCODE and 

MAINAGENGYCODE attributes <unitid> 

with COUNTRYCODE and 

REPOSITORYCODE attributes 

3.1.2. Título <unititle> 

3.1.3.Data (s) <unidate> 

3.1.4. Nível de descrição <archdesc> and <c> LEVEL attribute 

3.1.5.Dimensão e suporte <physdesc> and subelements <extent>, 

<dimensions>, <genreform>, <physfacet> 

3.2.1.Nome (s) do (s) produtores <origination> 

3.2.2. História administrativa /Biografia <bioghist> 

3.2.3. História arquivística <custodhist> 

3.2.4. Procedência <acquinfo> 

3.3.1. Âmbito e conteúdo <scopecontent 

3.3.2. Avaliação, eliminação e 

temporalidade 

<appraisal> 

3.3.3. Incorporações <accruals> 

3.3.4.Sistema de arranjo <arrangement> 

3.4.1.Condições de acesso <accessrestrict> 

3.4.2.Condições de reprodução <userestrict> 

3.4.3. Idioma <lagmaterial> 

3.4.4. Características físicas e requisitos 

técnicos 

<phystech> 

3.4.5. Instrumentos de pesquisa <otherfindaid> 

3.5.1.Existência e localização dos 

originais 

<originalsloc> 

3.5.2. Existência e localização de cópias <altformavail> 

3.5.3. Unidades de descrição 

relacionadas 

<relatedmaterial> <separatedmaterial> 

3.5.4. Nota sobre publicação <bibliography> 
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3.6.1. Notas <odd> <note> 

3.7.1. Nota do arquivista <processinfo> 

3.7.2. Regras ou convenções   <descrules> 

3.7.3. Data (s) da (s) descrições <processinfo> <p> <date> 
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ANEXO 11 – Anexo A das recomendações para a produção de PPD 

 
Lista de Requisitos para a prática de preservação digital  

# Designação Obrigatoriedade Comentário 

1 O organismo dispõe de:     

1.1 Plano de Classificação 

Aconselhável S 

1.2 Tabela de Selecção 

Aconselhável S 

2 Foi elaborada uma análise e caracterização da informação     

  electrónica produzida pela organização no âmbito:     

2.1 do sistema de gestão documental 

Obrigatório S 

2.2 das séries documentais 

Obrigatório S 

3 A análise anterior permitiu:     

3.1 definir classes de informação a serem preservadas Obrigatório 
S 

3.2 identificar as características dos ficheiros por cada classe Obrigatório 
  de informação definida   

S 

3.3 identificar as características técnicas dos Obrigatório 
  Documentos de Arquivo Electrónico   

S 

3.4 identificar os seguintes factores inerentes aos 
    

  Documentos de Arquivo     

3.4.1 Usabilidade Obrigatório 
S 

3.4.2 Complexidade Obrigatório 
S 

3.4.3 Escalabilidade Obrigatório 
S 
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# Designação Obrigatoriedade Comentário 

  Foram elaborados e analisados estudos no intuito de     

4. 
identificar os custos de soluções de preservação na fase 
de      

  desenvolvimento e implementação em termos de:     

4.1 software Obrigatório 
N 

4.2 hardware Obrigatório 
N 

4.3 preparação e adaptação de infra-estruturas Obrigatório 
N 

4.4 recursos humanos Obrigatório 
N 

5. Foram analisados e identificados os custos de     

  
funcionamento, manutenção e actualização em termos de:     

5.1 parque informático Obrigatório 
N 

5.2 infra-estrutura Obrigatório 
N 

5.3 formação Obrigatório 
N 

5.4 recursos humanos Obrigatório 
N 

6. Foi produzida uma avaliação e escolha de:     

6.1 formatos normalizados de preservação a longo prazo, Obrigatório S 

  
para cada formato de ficheiro a preservar?     

6.2 aplicações informáticas:     

6.2.1 com capacidade de incremento de utilizadores Obrigatório S 

  
simultâneos     

6.2.2 com especificações abertas Obrigatório S 

6.2.3 que permitam a exportação para formatos Obrigatório S 

  
normalizados     

    



342 
 

    

    

# Designação Obrigatoriedade Comentário 

6.3 soluções de armazenamento:     

6.3.1 que permitem o escalamento da capacidade de Obrigatório S 

  
armazenamento     

6.3.2 que incluam sistema de backup Obrigatório S 

6.3.3 que incluam sistema de rotinas de auditoria e  Obrigatório S 

  
monitorização     

7. Analisaram-se e adaptaram-se os esquemas      

  
metainformação     

7.1 já utilizados no organismo, com elementos de     

  
metainformação:     

7.1.1 Descritiva Obrigatório S 

7.1.2 Técnica Obrigatório S 

7.1.3 Estrutural Obrigatório S 

7.1.4 Preservação Aconselhável S 

7.2 a serem implementados e que contenham elementos de     

  
metainformação:     

7.2.1 Descritiva Obrigatório se aplicável
 

S 

7.2.2 Técnica Obrigatório se aplicável
 

S 

7.2.3 Estrutural Obrigatório se aplicável
 

S 

7.2.4 Preservação Obrigatório se aplicável
 

S 

8. Foram afectados os recursos definidos para implementação Obrigatório se aplicável
 

N 

9. Foi definido um cronograma para execução da implementação 
Aconselhável N 

10. Foram definidas medidas de auditoria internas a nível de:     

10.1 procedimentos de preservação Obrigatório N 

10.2 formatos de preservação Obrigatório N 
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10.3 soluções de software alternativas para um determinado Obrigatório 
  formato   

N 

10.4 soluções de armazenamento Obrigatório N 

10.5 esquemas de metainformação Obrigatório N 

# Designação Obrigatoriedade Comentário 

  Foram definidas medidas de monitorização interna dos     

11 documentos de arquivo electrónicos preservados,      

  em termos de:     

11.1 integridade Obrigatório S 

11.2 funcionalidade Obrigatório S 

11.3 estrutura Obrigatório S 

11.4 conteúdo Obrigatório S 

11.5 metainformação associada Obrigatório S 

12 Foi produzido um documento que defina o PPD de acordo S 

  
com as soluções propostas anteriormente 

Obrigatório 
(actual PPD) 

13 A solução proposta foi testada preventivamente sobre cópias 

  
de documentos de arquivo electrónicos, para despistar falhas 

Aconselhável N 

14 Foram produzidas cópias de segurança dos documentos de 

  
arquivo electrónico a preservar? 

Aconselhável N 

  A estratégia de preservação digital foi implementada de     

15 acordo com o definido no PPD desenvolvido pelo Obrigatório Em projecto 

  organismo?     
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ANEXO 12 – Modelo de metadados da Biblioteca Nacional da Austrália 

 

1. Identificador persistente - tipo e identificador  

Definição: 

Um identificador ou "nome permanente" de um objecto que o identifica de forma única e persistente e 

permite ligações para diferentes manifestações de si, para metadados a seu respeito e para outros 

objectos relacionados.  

Fundamentação: 

Cada objecto descrito deve ter um identificador persistente para o identificar de forma única, para o 

distinguir entre manifestações de si próprio e para o ligar ao seu registo de metadados.  

Nível Colecção Objecto Ficheiro 

Âmbito: 

O identificador único 

pode ser usado para 

definir a colecção se 

existir discrição a esse 

nível. 

O Identificador único 

deve ser usado para 

definir objecto. 

O identificador único pode ser 

usado para definir o ficheiro 

se este for diferente do 

objecto. Não é necessário para 

um objecto com apenas um 

ficheiro. 

Exemplos: 

 1. Chave: 

loc.ndlp.amrlp/3a1611622. 

URN:NBN:fi-

fe19981122 

 

Repetido: Sim Sim Sim 

Obrigação: Essencial Essencial Essencial 

Observações:  

Este conjunto de metadados permite quer esquema para o Identificador Único em utilização pela 

agência. 
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2. Data de criação 

Definição:  

Data em que a manifestação foi criada, expressa de uma forma normalizada. 

Fundamentação: 

A data, em combinação com outros elementos de metadados, faz prova da autenticidade e 

proveniência do objecto. 

Nivel Colecção Objecto Ficheiro 

Âmbito: 

Data em que esta instância 

da colecção foi criada, se 

aplicável. 

Data em que esta 

manifestação do objecto foi 

criado. 

Data em que 

esta 

manifestação 

do ficheiro 

foi criado. 

Exemplos: 

20010815 [aaammmdd] 20010815 [aaammmdd]  20010815 

[aaammmdd

]  

Repetido: Não Não Não 

Obrigação: Essencial Essencial Essencial 

Observações: Outras datas serão registadas em elementos apropriados.  

 

3. Tipo estrutural 

Definição: 

O tipo de objecto ou colecção a ser descrito, utilizando uma das seguintes categorias: imagem, som, 

vídeo, texto, base de dados, software ou, quando o objecto inclui mais do que uma forma, documento 

web ou multimédia. Esta lista pode ser aumentada com novos formatos. 

Fundamentação: 

A escolha da estratégia de preservação mais apropriada depende do conhecimento do tipo estrutural. 

Nível Colecção Objecto Ficheiro 
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Âmbito: 

O tipo estrutural da colecção 

descreve a colecção 

utilizando uma das 

seguintes categorias: 

imagem, som, vídeo, texto, 

base de dados, software ou, 

quando os documentos da 

colecção inclui mais do que 

uma forma, documento web 

ou multimédia. Esta lista 

pode ser aumentada com 

novos formatos.  

O tipo estrutural do objecto 

descreve o objecto 

utilizando uma das 

seguintes categorias: 

imagem, som, vídeo, texto, 

base de dados, software ou, 

quando o objecto inclui mais 

do que uma forma, 

documento web ou 

multimédia. Esta lista pode 

ser aumentada com novos 

formatos. 

Não é 

descrito a 

este nível. 

Exemplos: 

Exemplo 1: 52 imagens 

Exemplo 2: vários (quando a 

colecção contem 

documentos em diferentes 

formatos). 

Exemplo 1: vídeo 

Exemplo 2: Documento web 

 

Repetido: Não Não  

Obrigação: Essencial Essencial  

Observações: Muitos documentos complexos requerem múltiplas descrições no esquema nº5. 

Descrição de Ficheiro  
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4. Infra-estrutura técnica do objecto complexo 

Definição: 

A infra-estrutura técnica global de um objecto complexo. 

Fundamentação: 

A gestão de preservação requer a gestão da estrutura dos objectos complexos, assim como dos seus 

componentes. 

Nível Colecção Objecto Ficheiro 

Âmbito: 

Sem relevância ao nível da 

colecção. 

Descreve os aspectos 

técnicos de um objecto 

complexo. Este pode ter o 

formato de uma página web 

ou de um CD-Rom. 

Também inclui o número 

total de ficheiros e o o total 

de cada tipo de ficheiro no 

objecto complexo. Se o 

objecto é constituído por um 

único ficheiro ou por uma  

colecção de ficheiros sem 

relação funcional para além 

da própria colecção, este 

campo não e necessário. 

Sem 

relevância 

ao nível do 

ficheiro.  

Exemplos: 

 Exemplo 1: CD-Rom com 22 

ficheiros. 14 ficheiros de 

imagem gif, 3 ficheiro de 

áudio wav, 3 ficheiros de 

texto txt e 2 ficheiros 

executáveis exe compilados 

de acordo com a norma ISO 

9660. 

Exemplo 2: base de dados 

Acess contendo um ficheiro 

mdb. 
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Repetido:  Não  

Obrigação:  Essencial  

Observações: .................................................................................................................................................................................. 

 

5. Descrição do ficheiro 

Definição: 

Ainda não foi verificado se estes cabeçalhos integram todos os componentes. A Biblioteca Nacional da 

Austrália (que criou este modelo) continua a trabalhar para os testar. Os tipos MIME podem ser 

utilizados para preencher automaticamente os campos. No entanto, alguns ficheiros poderão ser 

erradamente classificado por este método. Estes esquemas ainda não estão estabelizados 

Obrigação: Essencial se aplicável. 

Sub elementos 

5.1 Imagem 

5.2 Áudio 

5.3 Vídeo 

5.4 Texto 

5.5 Base de Dados 

5.6 Executáveis 

 

A tabela seguinte permite uma comparação dos sub elementos entre tipos de ficheiros: 

 

5.1 

Imagem 

5.2 

Áudio 

5.3 

Vídeo 

5.4 

Texto 

5.5 

Base de Dados 

5.6 

Executáveis 

5.1.1. 

formato e versão 

de imagem 

5.2.1. 

formato e 

versão de 

áudio 

5.3.1. 

formato e 

versão do 

ficheiro de 

vídeo 

5.4.1. 

formato e 

versão de 

texto 

5.5.1. 

formato e versão 

de base de dados 

5.6.1. 

tipo de código 

e versão 

5.1.2 

resolução da 

5.2.2. 

resolução do 
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imagem áudio 

5.1.3. 

dimensões da 

imagem 

 5.3.2. 

dimensões da 

janela de 

vídeo 

   

 5.2.3. 

duração 

5.3.3. 

duração  

   

5.1.4 

cor da imagem 

5.2.4. 

taxa de bits de 

áudio [refere-

se à qualidade 

do som] 

5.3.4. 

Taxa da janela 

[[refere-se à 

qualidade da 

imagem do 

vídeo]  

   

5.1.5. 

resolução da 

tonalidade da 

imagem 

     

5.1.6. 

espaço de cor da 

imagem 

     

5.1.7. 

gestão da cor da 

imagem 

     

5.1.8. 

tabela de 

melhoramento 

de cor da 

imagem 

     

5.1.9. 

orientação da 

imagem 

     

5.1.10. 

compressão 

5.2.5. 

compressão 

5.3.5. 

compressão 

5.4.2. 

compressão 

5.5.2. 

compressão 
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5.2.6. 

encapsolamen

to 

5.3.6. 

estrutura de 

codificação de 

vídeo 

   

 

5.2.7. 

número e tipo 

de faixa 

    

  
5.3.7. 

som do vídeo 
   

   

5.4.3. 

conjunto de 

caracteres do 

texto 

  

   

5.4.4. 

DTD 

[definição do 

tipo de 

documento - 

esquema de 

xml ] 

associado ao 

texto 

  

   

5.4.5. 

divisões 

estruturais de 

texto 

  

    

5.5.3. 

categoria de tipo 

de dados e de 

represesentação 

 

    

5.5.4. 

layout 

e forma de 

representação 
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5.5.5. 

tamanho máximo 

dos 

valores do 

elemento de dados 

 

    

5.5.6. 

tamanho mínimo 

dos valores do 

elemento de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


