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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho resulta de investigação realizada no âmbito de 

dissertação de Mestrado de Ciências da Documentação e da Informação (na 

variante de Arquivística) da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

sob orientação científica do Prof. Doutor Carlos Guardado da Silva. 

Trata-se de um trabalho de carácter prático, através do qual se 

procura, traçar o perfil das empresas de gestão documental que integram o 

serviço de custódia, a laborar em território português, nas suas diversas 

dimensões. 

Pelo facto de se tratar de um primeiro trabalho que visa esta área, 

pretende-se pois, contribuir para o alargamento do conhecimento desta 

realidade específica, podendo constituir um importante contributo pela sua 

actualidade, novidade e utilidade, não apenas para as empresas em questão, 

mas também para os profissionais de arquivo em geral, visto tratar-se de uma 

área em clara expansão e de inegável dimensão na actual gestão de sistemas 

documentais, tendo sido esta a grande motivação na presente investigação. 

A procura de prestação de serviços no exterior das organizações tem 

crescido de forma evidente, abarcando áreas muito abrangentes, que vão 

desde a alimentação e serviços de manutenção e limpezas, até à gestão 

documental e custódia arquivística. 

Com efeito, e à semelhança do que ocorre nas diversas áreas das 

organizações, também a gestão da informação nos seus diferentes âmbitos, e 

mais especificamente a custódia dos documentos, são desde a década de 90, 

objecto de trabalho de um número significativo de empresas portuguesas, que 

oferecem um conjunto de serviços, procurando ir ao encontro das 

necessidades e expectativas de entidades clientes, numa lógica de procura 

de satisfação e busca de qualidade dos serviços. 

Importa, pois, primeiramente integrar a emergência dos organismos em 

estudo, tanto na prática arquivística geral, como no paradigma da sociedade 

da informação, elementos fundamentais abordados ao longo do I capítulo 
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De referir que uma das dificuldades consistiu precisamente na grande 

lacuna de estudos disponíveis sobre o tema, tendo sido fundamental, como 

ponto de partida, um estudo efectuado em Espanha, em 2004, por Ana Maria 

Cordón Arroyo, o qual pela sua relevância é citado ao longo do trabalho. Com 

efeito, e salvaguardando as claras distâncias cronológicas e espaciais de 

abrangência de matérias das realidades em estudo, constituiu uma importante 

base de trabalho para os temas a abordar, designadamente nos meios 

utilizados na metodologia de investigação, referenciados no II capítulo.  

Partindo da análise dos websites das empresas e da informação 

disponibilizada no já citado estudo, foi elaborado um questionário a ser 

preenchido pelas empresas identificadas, a partir de cujas respostas foi 

elaborada uma caracterização das mesmas, no III capítulo, desde a sua 

origem e localização geográfica, até à actividade empresarial propriamente 

dita: missão e objectivos; Sistema de Gestão de Qualidade e certificação; 

recursos humanos; tipologia dos serviços; circuito documental e tipologia dos 

clientes. 

O tratamento de dados foi efectuado a partir de ferramentas de Excel, 

que permitiram a construção de gráficos que acompanham a descrição dos 

factos, de modo a possibilitar uma melhor visualização das realidades 

apresentadas.  

A este propósito, importa referir a frequente opção pela apresentação 

de gráficos com frequência absoluta, a qual se prendeu com o facto de 

estarmos perante números relativamente pequenos – amostra de 9 empresas 

para um universo de 17, afigurando-se, deste modo, mais perceptíveis os 

resultados. Não foi, contudo, descurada a frequência relativa, de modo a 

permitir uma visualização da realidade geral, através dos dados percentuais. 

Como complemento da investigação, foram ainda efectuadas visitas às 

instalações de duas empresas de outsourcing de custódia documental (uma 

das quais, fora do universo em estudo), de modo a possibilitar um contacto 

mais directo com esta realidade.  
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I – CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

1.A sociedade da informação e a mudança de paradigma:  

novos desafios à gestão documental 

 
 A profissão de arquivista, bibliotecário ou documentalista, tal como tem sido 

tradicionalmente encarada, está hoje numa profunda crise, em virtude dos novos contextos 
em que é exercida, no âmbito da Sociedade da Informação. 

 
 Fernanda Ribeiro, “Uma nova perspectiva em Formação : o projecto E-TERM 

(European Training in Eletronic Records Management)”, in Cadernos BAD (2003), p.25. 
 

 

A circulação de enorme volume de documentos, em diferentes suportes, 

e com diversas prioridades de acesso e de conservação vêm colocando 

questões relevantes não só ao nível específico da prática arquivística, mas 

também na gestão da informação.  

Com efeito, a sociedade da informação, a par de todo um novo universo 

de oportunidades e acessibilidades, conduziu a problemas específicos 

relacionados com a diversificação dos suportes documentais, 

designadamente o carácter efémero que muitos deles conferem à informação 

que contêm, bem como outros aspectos, alguns deles relacionados com os 

prazos legais de conservação ou mesmo com o seu valor probatório1.  

Mais do que questões práticas, a emergência da sociedade da 

informação implica, ainda, a problematização de questões epistemológicas, 

nomeadamente no que concerne à relação entre a Arquivística e a Ciência da 

Informação e na mudança de paradigma que implicou, entre outras, uma 

maior abrangência do objecto de estudo da ciência arquivística: o simples 

“documento” de arquivo ou “fundo documental” acercou-se, pois, da 

“informação”, dando lugar à “informação arquivística”, aproximando-se assim 

dos objectos das tecnologias da informação2, espelho da tomada de 

                                                             
1 Cf. COUTURE, Carol, ROUSSEAU, Jean-Yves - Les archives au XX siècle: une réponse 
aux bésoins de l’administration et de la recherché. Montréal : Université de Montréal, 
imp.1995, p.17.  
2
 Cf. José Maria Jardim, Maria Odília Fonseca, “As Relações entre a arquivística e a Ciência 

da Informação”, in Cadernos BAD (2), 1992, p. 36, 38, 40.  
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consciência da importância de que se tem revestido expansão das novas 

tecnologias a que vimos assistindo nas últimas décadas3.  

A propósito da necessária tomada de consciência de alteração do 

objecto da disciplina, refere, ainda, Fernanda Ribeiro:  

 […] é perfeitamente aceitável que a informação pode ser pensada e conhecida 
independentemente do suporte em que está registada; esta questão, aparentemente 
insignificante, pelo facto de a informação que perdura se encontrar registada, ou seja, fixa a 
um suporte é, no entanto, crucial dado que essa informação – esteja ela registada ou não – 
se converte em objecto cognoscível e, como tal, centro de interesse de uma ciência nova – a 
ciência da informação.

4
 

 

Não será, pois, de estranhar que tais factos ecoem na percepção do 

próprio conceito de “arquivo”: os arquivos ditos “históricos”, tantas vezes 

encarados como “espaços-memória” dão, assim, obrigatoriamente lugar ao 

“arquivo-sistema”, numa concepção globalizante e integradora, na qual o 

profissional responsável assume, também ele, uma função de gestor da 

informação, ultrapassando a mera figura do tradicional “arquivista” ao assumir 

princípios e práticas próprios da gestão, não deixando contudo de o fazer 

numa lógica de interdisciplinaridade com outros profissionais da informação5. 

O arquivo passa, assim a ser uma organização onde normalização, 

gestão, eficiência e qualidade são princípios fundamentais e norteadores6 

É referir, contudo, que a sociedade da informação não coloca apenas 

desafios especificamente ao profissional desta área. Com efeito, o aumento 

crescente do volume documental e consequente diminuição do espaço 

                                                             
3
 Refira-se, no entanto, que a procura de novos caminhos, poderá igualmente implicar outras 

problemáticas; Fernanda Ribeiro coloca, mesmo, a hipótese de uma certa […] marginalização 
(ou mesmo auto-marginalização) da Arquivística e dos arquivistas no processo evolutivo da 
Ciência da Informação, numa procura de afirmação de identidade científica, sem uma sólida 
base teórica de sustentação[…] – Cf. RIBEIRO, Fernanda -  “Uma nova perspectiva em 
Formação: o projecto E-TERM (European Training in Eletronic Records Management)”, in 
Cadernos BAD (2003). p.23. 
4
 RIBEIRO, Fernanda - “Da arquivística técnica a arquivística científica : a mudança de 

paradigma”, in Revista da Faculdade de Letras. Porto : 2002, 1 série, vol.1. p. 103. 
5
 A propósito da abordagem sistémica da questão arquivística, veja-se a definição de 

Armando Malheiro da Silva [et. al.]: 
[…] a Arquivística é um a ciência da informação social que estuda o arquivo enquanto sistema 
(semi-)fechado, não através de um dispositivo metodológico fragmentário virado só para a 
componente funcional/serviço, isto é, transferência e recuperação da informação, mas através 
de um dispositivo coeso, retrospectivo e prospectivo, capaz de problematizar em torno de leis 
formais e princípios gerais, a actividade humana e social implicada no processo informacional 
arquivístico. SILVA, Armando Malheiro [et al.] - Arquivística : Teoria e Prática de uma Ciência 
da Informação, vol. 1, 2.ª ed.. Porto: Ed. Afrontamento, 2002. p.211.   
6
 Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria - Empresas Documentales de gestión de archivos: 

estúdio, análisis y descripción de servicios. Gijón : Ediciones Trea, 2004. p.5. 
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disponível, a diversificação e constante evolução de suportes e equipamentos 

(as quais implicam, muitas vezes, incompatibilidades e necessárias 

reconversões e/ou adaptações), bem como questões que se prendem não só 

com o valor administrativo dos documentos, mas também com o seu valor 

probatório, obrigam à reflexão e tomadas de posição estratégicas por parte 

dos responsáveis pelas organizações, de forma a garantir o normal 

funcionamento das mesmas, bem como uma optimização dos serviços 

prestados. Aquelas implicarão obrigatoriamente opções relativas à gestão da 

informação e de arquivo enquanto funcionalidades da instituição.  

Ainda, no âmbito da redefinição do objecto, não podemos deixar de 

referir que, se a presença crescente de novos documentos e diversificados 

suportes conduziram a uma maior necessidade de tratamento da crescente 

quantidade de informação, o surgimento, em paralelo, de novos 

equipamentos e know-how específico (muitas vezes não disponível nos 

recursos humanos das organizações), fundamentais no tratamento da 

informação e relativamente acessíveis a particulares, abriu as portas ao 

nascimento de empresas que pretendem responder a esse novo sector de 

mercado que procura tratamento de informação. 

É neste âmbito que é possível inscrever a emergência e implantação no 

mercado das empresas de prestação de serviços no campo da gestão 

documental e, mais especificamente, de custódia de documentos, anunciadas 

cada vez mais como a solução mais vantajosa por parte de diversos 

organismos, tanto privados como estatais. 
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2.Conservação e guarda de documentos – a actualidade da mais 

antiga função dos arquivos 

 

El objeto de la archivística, los fondos documentales o, si se prefiere, los archivos y la 
documentación, es tan antiguo como la organización social de la humanida. 
 

José Ramón Cruz Mundet, Manual de Archivística, 1994, p. 26-27. 

 

O valor inerente à informação, e consequentemente o poder de quem a 

detém, estará na base da primeira tomada de consciência que conduziu à 

necessidade de conservar documentos e, consequentemente à criação 

daquilo que seriam os primeiros arquivos, ou fundos documentais, os quais 

remontarão às primeiras civilizações humanas.  

A importância destes “arquivos” residia no facto de a posse da 

documentação (logo, da informação) constituir factor de poder para quem a 

detivesse. Com efeito, é possível identificar na Antiguidade arquivos 

reconhecidos como entidade própria, sendo que a sua importância advém da 

existência de responsáveis pela sua custódia e da sua utilidade administrativa 

e jurídica, designadamente no que se prende com o valor probatório dos 

documentos, e mesmo com a legitimidade dos governos e da administração7. 

Não estamos, pois, tão distantes da realidade actual: a posse da 

informação continua a ser fundamental, sendo uma realidade que extravasa, 

consideravelmente, a mera questão político-administrativa. Com efeito, a 

gestão empresarial reconhece a extrema importância da informação e do 

papel fundamental que desempenha na vida das organizações, podendo 

mesmo a troca do binómio capital/trabalho pelo binómio 

informação/conhecimento determinar, em muitas situações, o sucesso 

empresarial8. Esta consciência do carácter vital da informação nas 

organizações implica, deste modo, a necessidade de eficazes sistemas de 

                                                             
7
 Cf. CRUZ MUNDET, José Ramón Manual de Archivística, 3.ª ed.. Madrid : Fundación 

Germán Sanchéz Ruiperez, 1999. p. 28. 
Este autor cita, a propósito da relação entre arquivo e poder, Elio Lodolini: 
Los documentos eran creados y conservados por necessidades de gobierno y de 
administratión; la géstion del poder y la gestión de los documentnos estaban estrechamente 
ligados. Elio lodolini - “La gestión des des documents et l’Archivistique”, en C.J. Durance 
(comp.) : The management of recordered infomation. Paris: K. G. Saur, 1990. p. 157. Apud 
José Cruz Mundet - op. cit. p. 29. 
8
 Cf. Francisco Sá, “As fontes externas de informação na gestão. Pequena e média empresa”, 

p. 63.  
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gestão de informação, tanto interna, como externa. Segundo Francisco Sá, se 

a primeira […] engloba todo o problema dos indicadores e sistemas de 

informação de apoio à gestão, assentes na utilização das tecnologias de 

informação da empresa […], já a informação externa afigura-se […] 

fundamental para qualquer tentativa séria de gestão estratégica9, sendo neste 

âmbito que é possível inscrever a vital importância de que se revestem as 

bases de dados e, de um modo geral, a informação, no contexto empresarial: 

 

[…] podemos dizer que existem, hoje, fontes capazes de nos dar algumas respostas 
[…]. Bases de Dados de produtos e empresas, de informação financeira, negócios, indústria, 
previsões de tendências sectoriais, entre outras, são uma excelente ferramenta de apoio à 
decisão que deverão ser complementadas com acções de consultoria especializada, o 
acompanhamento de publicações do sector, informações das respectivas associações e 
análise de tendências e comportamentos (de fornecedores, concorrentes e público em geral) 
em feiras e exposições.

10
 

  
Mais do que toda a importância de que se reveste para empresas de 

outros sectores, a informação assume o papel fundamental de objecto de 

trabalho, especificamente nas empresas de custódia documental, sendo que 

a posse física da documentação implicará um reforço da imagem de 

segurança e uma necessária confiança por parte dos clientes nestas 

organizações11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 IDEM – ibidem. p.64. 

10
 IDEM – ibidem. p.65. 

11
 Esta parece ser, quanto a nós, uma preocupação subjacente à missão das empresas de 

outsourcing de custódia documental e evidente nos sites de cada umas das empresas já 
consultados, em que questões como sigilo e “total confiança” são anunciados como práticas 
fundamentais inerentes à sua missão.  



A EXTERNALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO: CONTRIBUTO PARA UMA CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 

Alexandra Maria Barros Ventura 
 

3.Empresas privadas de gestão documental com custódia de 

documentos 

 

Custódia 
Função primordial do serviço de arquivo que consiste na guarda física de documentos 

e/ou arquivos, com a consequente responsabilidade jurídica, sem necessariamente implicar a 
sua propriedade. A interrupção da custódia pode pôr em causa a autenticidade e integridade 
dos documentos, logo, o seu valor probatório. 

 
Norma Portuguesa 4041 – 2005, p. 12 

 
 
CUSTÓDIA – Guarda física de documentos e/ou arquivos com a consequente 

responsabilidade jurídica, sem necessariamente implicar a sua propriedade. 
 

Ivone Alves, [et. al.] – Dicionário de terminologia arquivística, 1993, p. 29. 
 
 

Sendo a custódia a mais antiga função associada aos arquivos, não 

deixa de ser relevante as referências supra à distinção entre “guarda” e 

“propriedade”. Estas são, aliás, fundamentais na abordagem das empresas 

privadas de custódia, que têm conhecido de forma evidente uma crescente 

implantação no mercado português, nos últimos anos. 

O recurso à prestação de serviços ao nível da gestão documental, 

parece decorrer, à semelhança de outro tipo de serviços, da necessidade de 

rentabilização de recursos, redução de custos e aumento da produtividade, 

visando, ainda, uma melhoria na qualidade dos serviços, visto contar com 

know-how especializado. Assim, as organizações preferem optar pela 

externalização do serviço, muitas vezes por falta de capacidade, ou mesmo 

de vontade, de aceitar a responsabilidade de criar e manter um arquivo, 

designadamente, digital12. 

Apesar do número considerável de empresas de outsourcing de custódia 

documental em Portugal, esta é ainda uma realidade que não se encontra 

devidamente documentada nem amplamente estudada. Com efeito, apesar 

da proliferação de empresas que prestam este tipo de serviço e da 

consciência da necessidade de uma abordagem sistemática centrada nesta 

questão13, trata-se de um tema muito pouco explorado, não tendo sido 

                                                             
12

 SERRA I SERRA, Jordi – “Archivar Internet”, in El profesional de la Informatión, 1998, vol. 
7, num. 7-8. Apud CORDÓN ARROYO, Ana Maria - op. cit. p. 23. 
13

 Veja-se a referência que data de Outubro de 2008 no site da DGARQ relativa à 
necessidade de criação de um documento técnico e normativo que indique os requisitos 
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identificados estudos em que constem o perfil destas empresas, sua missão, 

clientes ou a especificidade dos serviços oferecidos14. 

A realidade internacional afigura-se, no entanto, diferente: na vizinha 

Espanha, foi efectuado um estudo que visou essencialmente analisar 

individualmente os diferentes serviços prestados, integrada no diagnóstico 

actualizado da generalidade das empresas espanholas e num estudo 

comparativo com a realidade americana15.  

As empresas espanholas em estudo apresentam grande diversificação 

em termos de serviços prestados: para além do tratamento documental (em 

que se inscreve a custódia), a oferta integra áreas tão abrangentes como a 

gestão de sistemas, a reprodução e conservação preventiva e serviços de 

multimédia e internet. 

De referir que grande parte da investigação incidiu sobre fontes 

electrónicas, sendo traçado o perfil das empresas a partir das informações 

disponibilizadas nos sites (cada vez mais, o meio de divulgação preferencial) 

e da informação tratada a partir de questionários aplicados às empresas16, 

procurando caracterizá-las, através da sua origem/fundação, das suas 

tipologias e âmbitos de actividade, sendo ainda abordados os tipos de serviço 

(que ultrapassam em larga escala a simples custódia de documentos, 

abrangendo áreas tão diversas como o workflow, a qualidade/certificação, a 

informática, o desenvolvimento de produtos ou a formação)17 . 

É possível vislumbrar não só o elevado número de empresas de 

prestação deste tipo de serviços em Espanha (65, ao tempo do estudo, 

incluindo americanas, multinacionais e de outros países), sendo possível 

                                                                                                                                                                                
necessários […] para a externalização de serviços arquivísticos, com qualidade e em 
segurança, na Administração Pública, realçando a necessidade da sua integração num 
processo de planeamento estratégico, na elaboração de um projecto consistente, na 
preparação da externalização, na avaliação de empresas, sua contratação e monitorização 

[…] - http://dgarq.gov.pt/ [consult. em 2011-04-05]  
Se bem que este futuro documento vise, essencialmente, a documentação da Administração 
Pública, consideramos que poderá ser um passo essencial na abordagem desta questão, 
mesmo no que concerne à custódia de documentos de instituições privadas em regime de 
outsourcing. 
14

 A autora da investigação das empresas espanholas, Ana Maria Cordón Arroyo, refere 
também dificuldades a este nível, designadamente alguma dispersão no tratamento do tema. 
Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria - op. cit. p. 18. 
15

 Cf. IDEM - ibidem.  
16

 À semelhança da metodologia utilizada na presente investigação. 
17

 Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria - op. cit. p.26-44 . 

http://dgarq.gov.pt/


A EXTERNALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO: CONTRIBUTO PARA UMA CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 

Alexandra Maria Barros Ventura 
 

localizar o início desta actividade ainda antes de 1970 (apenas uma das 

empresas), data a partir da qual foram eclodindo outras, sendo que o maior 

número terá surgido durante a década de 90, facto a que não será alheio o 

crescimento e consolidação da sociedade da informação. 

O estudo proporcionou, ainda, uma tomada de conhecimento do tipo de 

serviços prestados, dos quais destacamos os de tratamento documental e, 

nestes, a custódia documental, visto ser esse o nosso âmbito restrito de 

estudo.  

Nestas empresas, a custódia documental é mais um tipo de serviço 

entre a diversidade da oferta, indo ao encontro das necessidades sentidas 

pelas organizações, principalmente no que se prende com as restrições de 

espaço e a falta de técnicos habilitados para o efeito18. No entanto, este 

serviço é disponibilizado apenas por 18% da totalidade das empresas, 

número que parece estar muito próximo do número de empresas que o 

efectuam em Portugal.  

O serviço é efectuado sobre diferentes suportes, situação semelhante à 

que ocorre em Portugal e que se relacionará com as necessidades dos 

clientes, sendo notória a tendência para crescer o volume documental em 

suporte digital face ao suporte papel19. 

A diversidade de serviços oferecidos e o facto de se tratar de uma 

abordagem a empresas de outsourcing, permite percepcionar o perfil dos 

clientes: organizações e empresas (do sector privado e instituições públicas), 

que recorrem a estes serviços por manifesta falta de espaço, de pessoal 

habilitado, ou ainda por questões relacionadas com a gestão ou com a 

segurança, visando uma adequado recuperação da informação. Outros 

serviços a ter em conta na abordagem da situação portuguesa, tendo como 

referência o estudo realizado por Ana Maria Cordón Arroyo, serão os que se 

relacionam directamente com o tratamento documental (classificação, 

descrição, transferência) e com a reprodução e conservação preventiva 

(microfilmagem, digitalização, migração de dados) – esta diversificação de 

serviços nas empresas espanholas aparenta ser uma clara tendência em 

oposição à especialização presente nas empresas americanas. 

                                                             
18

 Cf. IDEM – ibidem. p.81. 
19

 Cf. IDEM- ibidem. p.83. 
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A análise da realidade das empresas espanholas parece apontar para 

um maior peso dos serviços relacionados com o desenvolvimento tecnológico, 

tanto ao nível do suporte, e das formas de reprodução e conservação 

preventiva, como do próprio arquivo de, […] sendo cada vez mais frequente a 

ideia do arquivo administrativo virtual, como consequência da expansão dos 

documentos electrónicos e sistemas de gestão electrónica de documentos.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 IDEM – ibidem. p. 140-141. 
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II - METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

A partir do estudo Empresas Documentales de gestión de archivos: 

estúdio, análisis y descripción de servicios, efectuado em 200421 referente à 

realidade espanhola das empresas de outsourcing de gestão documental, foi 

efectuada como ponto de partida do presente estudo, uma prospecção do 

mercado português, através da localização e análise dos respectivos sítios na 

internet, de forma a identificar o universo em análise, dado que tanto como foi 

possível apurar, não existe qualquer levantamento oficial relativo a estas 

entidades22. 

À semelhança do que sucede em outras situações, esta não foi, 

contudo, facilitada, dada a profusão de informação difusa, nem sempre clara 

decorrente da existência em Portugal de inúmeras empresas de outsourcing 

de prestação de serviços, registando-se apenas uma pequena parte 

identificada como prestadora de serviços ao nível da gestão documental, nem 

todas as empresas oferecem serviço de custódia, tema alvo do nosso estudo. 

Esta não é, aliás, uma questão clara, visto que como abordamos em capítulo 

seguinte, a existência ou não de serviço de custódia permanece por 

esclarecer em empresas que informaram não a efectuar, quando o mesmo 

vem anunciado nos sítios da web23. 

Assim, foi possível identificar vinte empresas em Portugal continental e 

ilhas, que apresentam nos seus sites, a oferta, entre os seus serviços, de 

prestação de custódia documental em regime de outsourcing, sendo esse o 

nosso universo de estudo inicial. 

Ainda que este estudo não vise um aprofundamento da questão dos 

websites (não tendo sido efectuado tratamento estatístico), será interessante 

aludir à manifesta heterogeneidade dos mesmos, ainda que sejam igualmente 

                                                             
21

 CORDÓN ARROYO, Ana Maria - op. cit. 

22
 Em 25 de Agosto de 2011, foi efectuado contacto telefónico com a BAD, tendo-nos sido 

confirmado a ausência de qualquer estudo no âmbito de empresas de outsourcing, para além 
do supra citado, sendo como tal um tema muito pouco explorado e de difícil abordagem, dada 
a dispersão de informação e a ausência, noutros casos, assim como a indisponibilidade de 
colaboração por parte de algumas empresas. 
23

 Cf. capítulo III do presente trabalho: 3. A actividade empresarial - 3.4. Tipologia dos 
serviços   
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identificáveis elementos comuns. Com efeito, as questões de diversidade 

mais evidentes prendem-se não apenas com aspectos visuais de web design, 

mas também com as informações consideradas mais relevantes para 

figurarem no site de apresentação da empresa (que é, aliás, um dos meios 

preferenciais de tomada de conhecimento por parte de futuros clientes), os 

quais não seguem uma linha orientadora comum, nem mesmo na forma de 

apresentação e selecção dos serviços disponibilizados, verificando-se aqui a 

ausência de alguma normalização.  

No entanto, é igualmente possível identificar linhas de força comuns 

nos objectivos definidos e explanados no site, designadamente no que 

concerne às vantagens que a externalização de serviços oferece, bem como 

a alusão a questões de segurança e privacidade do serviço, preocupação, 

decerto, comum aos clientes destas empresas24.  

A partir do levantamento efectuado, procedemos à solicitação de 

colaboração das mesmas através de preenchimento de um questionário25, a 

partir do qual seria possível traçar o perfil das empresas em estudo, sua 

caracterização, actividades desenvolvidas e perfil dos clientes26.  

                                                             
24

 A par das inúmeras vantagens mencionadas, designadamente aumento da eficácia e 
eficiência da empresa cliente, a questão da privacidade surge frequentemente como elemento 
comum nos objectivos definidos para a empresa ou em espaços mais ou menos destacados, 
corroborando uma das questões prementes de quem procura este tipo de outsourcing: a 
disponibilização da documentação a entidades estranhas ao serviço das empresas clientes. 
25

 V. Apêndice 1. 
26

 Em situação semelhante, e perante a ausência de estudos anteriores, em 2004, os autores 
Carlos Tejadas Artigas e Luis Rodruguez Yunta utilizaram uma metodologia de trabalho 
comum na elaboração de directório de empresas de serviços documentais (um campo mais 
abrangente do que o presente estudo), realizado na Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica (Sedic). A referida investigação visou, sobretudo, a classificação dos 
serviços (concluindo da sua heterogeneidade) e os processos de selecção dos 
colaboradores. Com efeito, uma primeira abordagem na WEB, em que foi identificado um 
universo de 154 empresas, foi seguida do envio de questionários, registando-se uma taxa de 
respostas de 24%. Cf. TEJADAS ARTIGAS, Carlos, RODRIGUEZ YUNTA, Luis – “Empresas 
españolas de servicios documentales : classificación, tipologia de servicios y encuesta sobre 
empleo, in El profesional de la información, Vol. 13, n.º 6, nov-dec. 2004. p.431-440. 
Este estudo é citado por Antonio Paños Alvaréz e Pedro Garrido Alcoa, em estudo de caso 
efectuado no mesmo ano, com o objectivo de efectuar uma conceptualização destas 
empresas, bem como a definição do seu sector de actividade. – Cf. PAÑOS ALVARÉZ, 
António, GARRIDO ALCOA, Pedro – “Estudios del modelo de productos y servicios de las 
emprtesasa de servicios documentales”, in Anales de Documentación, n.º 7, 2004. p. 199-
213. 
 De referir, ainda que esta mesma metodologia foi aplicada por Ana Maria Cordón 
Arroyo (op. cit.) ao traçar o perfil das empresas de gestão documental: antecedido de 
pesquisas na web, procedeu à aplicação de questionário que incidiu sobre as características 
gerais das empresas e dos seus serviços (nos quais se incluiu a custódia documental) 
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O contacto foi efectuado, primeiramente, via correio electrónico, 

através de envio do questionário, acompanhado de carta de apresentação de 

objectivos27, tendo sido estipulado uma data limite de entrega (final de Junho 

de 2011), de modo a não comprometer o desenvolvimento do trabalho.  

Do universo das empresas, apenas uma delas efectuou o envio na data 

estipulada28, sem que fosse necessária qualquer insistência, excepção que 

contrariou a regra. A partir do final do mês de Julho de 2011, foram diversas 

as diligências efectuadas, insistindo na solicitação de resposta ao pedido.  

Nos contactos telefónicos com as empresas, foi manifesta a atitude de 

alguma desconfiança e falta de disponibilidade por parte de algumas delas, o 

que se justificará pelo facto de se situarem numa área de mercado de cariz 

concorrencial, sendo de referir ainda que uma parte significativa das 

solicitações não obteve sequer resposta formal.  

Estas circunstâncias condicionaram de modo significativo a 

prossecução da investigação em tempo útil, tendo em conta a importância 

fulcral das informações obtidas através das respostas ao questionário. Há, no 

entanto que ressalvar a atitude das empresas que responderam à solicitação, 

louvando o precioso contributo prestado na presente investigação. 

As respostas iniciais das empresas contactadas permitiram concluir 

que, apesar de ser um serviço anunciado nos sites das empresas, uma 

percentagem de 15% não presta, de facto, este serviço, segundo as 

informações disponibilizadas29, pelo que perante os dados, o universo em 

análise diminuiu necessariamente para 17 empresas30. 

                                                                                                                                                                                
estabelecendo, a título comparativo, relações com dados disponíveis relativos a empresas 
similares americanas. 
27

 V. Apêndice 2. 
28

 Trata-se da empresa Arquivodoc. 
29

 À solicitação efectuada, três das empresas informaram (uma delas formalmente via e-mail 
e as restantes através de contacto telefónico) que não efectuavam este tipo de serviço. 
30

 O estudo espanhol de 2004, identifica 65 empresas de gestão documental a laborar em 
Espanha, das quais 21 são espanholas, 32 são americanas, 6 estão integradas em 
multinacionais e as restantes 6 são argentinas, francesas e mexicanas. Deste universo, 
apenas 18% (que corresponderá sensivelmente a 12 empresas) oferecem serviço de 
custódia, sendo no entanto de destacar que apenas uma das empresas é espanhola, sendo 
8% de origem americana. Tal facto, justificar-se-ia, segundo a autora pela grande 
especialização das empresas americanas nesta área específica da gestão documental, 
garantindo deste modo elevados níveis de segurança. (Cf. CORDÓN, ARROYO - op.cit. p. 
20, 81-82). Assim, é possível efectuar um paralelismo entre o número de empresas 
espanholas (em 2004) e o número de empresas identificadas em território português na 
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Gráfico 1                                                                Gráfico 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Destes dados é possível concluir que existe informação promocional 

nos websites que não corresponde à prestação efectiva desses serviços, o 

que se poderá justificar com uma falta de actualização dos mesmos (sendo de 

considerar a hipótese de que este serviço tivesse sido prestado em algum 

momento por estas entidades), ou ainda constituir uma área em que a 

empresa pretende avançar no futuro. 

Do universo de 17 empresas, foi possível obter resposta por parte de 9, 

(equivalente a 53% da totalidade), o que permitiu traçar perfis fiáveis e 

conclusões fidedignas do mercado das empresas portuguesas de outsourcing 

de custódia documental 

Gráfico 3                                                           Gráfico 4 
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actualidade, tendo em conta que a emergência das empresas de gestão documental ter-se-á 
iniciado, em Espanha, na década de 70, atingindo o seu auge na década de 90 (Cf. Idem - 
ibidem, p.28), momento em que dá o arranque destas empresas em Portugal - Segundo a 
amostra em análise, seriam 5 as empresas portuguesas a prestar estes mesmo serviços, em 
2004. 
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Da totalidade das empresas que não responderam positivamente aos 

questionários, é possível identificar alguns motivos que o justificam, sendo no 

entanto manifesta uma maior percentagem em que é demonstrada alguma 

disponibilidade, ainda que a mesma não se concretize – no universo de 8 

empresas que não responderam, apenas 2 referiram indisponibilidade para o 

fazer, sendo que com a restante não foi possível efectuar qualquer contacto 

(via e-mail e telefone). 

 

Gráfico 5                                                                                Gráfico 6 
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Com efeito, e apesar de não dispormos de dados concretos, a partir 

dos contactos telefónicos que efectuámos e de algumas respostas via e-mail, 

consideramos que a ausência da resposta de uma percentagem significativa 

das empresas se prendeu com questões internas de indisponibilidade, 

algumas delas decorrentes do período de férias de Verão e consequente 

ausência de alguns colaboradores, não sendo no entanto de ignorar a 

questão concorrencial de que se reveste este mercado (já referida supra) 

como factor condicionante à prestação de informações sigilosas cuja 

exposição será encarada por estas empresas como sensível para as 

mesmas.  

Sendo esta uma questão previsível, em carta anexa ao questionário31 

em que se explanavam os objectivos do mesmo, foi assegurada a questão da 

                                                             
31

V. Apêndice 2. 
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confidencialidade, referindo-se a forma de tratamento dos dados e 

disponibilizando o acesso futuro às conclusões dos mesmos (objecto da 

presente dissertação)32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

 Uma das empresas solicitou, ainda, no âmbito da política de gestão da qualidade, uma 
declaração de confidencialidade, associado a cópia de documento de identificação. V. 
Apêndice 3. 
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III- Caracterização das empresas de outsourcing de custódia 

documental: a realidade portuguesa 

 

Advertência 

A presente caracterização incidirá sobre a análise estatística dos dados 

recolhidos através das respostas ao questionário anteriormente referido, os 

quais serão complementarizados, sempre que possível, com os dados 

disponibilizados nos websites das empresas.  

Por outro lado, e na sequência do que temos vindo a referir, tendo o 

ponto de partida sido o estudo descritivo da situação espanhola, 

procuraremos tanto quanto possível cruzar as informações, contemplando 

parâmetros comparativos entre as duas realidades: a situação das empresas 

de gestão documental espanholas estudada em 2004 e o actual panorama 

das empresas de gestão documental, com incidência sobre as que oferecem 

o serviço de custódia, em Portugal. 

De referir, ainda, no seguimento do que anteriormente referimos, que o 

tratamento estatístico dos dados obtidos por questionário incidirá sobre uma 

amostra de 53% do universo, sendo possível avançar com 90% de nível de 

confiança para uma margem de erro de 18.9%33. 

Complementarmente, procurámos tomar contacto directo com as 

empresas que integram o universo em estudo, não só através de contacto 

telefónico, mas solicitando visita ao espaço a algumas das que responderam 

ao questionário, tendo-se concretizado uma delas já durante o mês de 

Setembro de 2011 (em fase de conclusão do presente estudo) à empresa 

Esegur, a qual constituiu um contributo importantíssimo na prossecução da 

presente investigação34. 

                                                             
33

 Nível de confiança e margem de erro calculadas em            
http://www.custominsight.com/articles/random-sample 
34

 Numa abordagem prévia ao estudo, efectuámos ainda visita às instalações da Fenacom 
(Grupo Crédito Agrícola), a qual permitiu um primeiro contacto com a realidade em 
abordagem, ainda que não integrasse o universo das empresas aqui analisadas, dado prestar 
serviço de gestão de arquivo unicamente a empresas do grupo económico em que se 
encontra integrada. Esta solução poderá ser integrada na definição de Balagué Mola (em 
2001) de “externalização estrutural”, visto que a empresa de prestação de serviços, não só é 
encarada como um sócio, como integra, de facto o grupo económico. Apud VASQUEZ, Silvia 
Gabriela - “Outsourcing documental en unidades de información, in I Jornada de Intercambio 

http://www.custominsight.com/articles/random-sample
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1. Início e origem das empresas de outsourcing de gestão 

documental em Portugal  

 

El desarrollo de la Sociedad de la Información y de las tecnologias de la información, han 
generado en el tejido empresarial la necessidad de contar com sistemas que permitán una gestión 
eficaz de los recursos de la información y documentación de las empresas. Este hecho ha favorecido la 
reciente aparaición y forte crecimiento de un sector de empresas, denominadas, de servivios 
documentales, que oferecen productos y servicios relacionados com la gestión de información, 
documentación y conocimiento. 
 

António Paños Alvaréz, Pedro Garrido Alcoa  – “Estudios del modelo de productos y servicios de las 
emprtesas de servicios documentales”, p.199 

 

À semelhança do que é descrito relativamente à realidade espanhola, 

também em território português identificamos a emergência de empresas 

privadas que oferecem um leque diversificado de serviços, em alternativa à 

gestão nas próprias organizações, sejam elas públicas ou privadas. É neste 

âmbito que a lógica do outsourcing é também aplicada a práticas de gestão 

documental e, mais especificamente, ao serviço de custódia, devido aos 

grandes níveis de produção documental e complexidade organizativa, que 

conduzem a dificuldades de gestão, tanto ao nível do espaço físico como da 

disponibilização de recursos humanos qualificados. 

Com efeito, as entidades clientes destas empresas procuram, 

sobretudo, a diminuição de despesas, tanto através da diminuição da 

utilização do espaço físico, como da contratação e manutenção de pessoal 

especializado, sendo claras as vantagens (que surgem frequentemente nos 

websites das empresas analisadas) no sentido da diminuição dos custos.  

A referência às vantagens da externalização do serviço de 

arquivo/custódia é uma constante na generalidade dos websites analisados, 

sendo diversas as alusões aos problemas que a gestão documental/ custódia 

coloca actualmente às empresas: a gestão de espaço físico, associada ao 

custo de ocupação por m2; as necessárias condições de segurança, cuja 

inexistência comprometerá a segurança e preservação da documentação; 

                                                                                                                                                                                
y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología, 6-7 de deciembre de 2010. La Plata 
: Faculdad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 
Plata, [s.d.]. p. 6. 
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elevados custos associados aos recursos humanos e materiais; penalizações 

fiscais devido a possíveis incumprimentos dos prazos previstos na lei; perda 

de competitividade decorrente de lacunas na informação. Para todos estes 

problemas, as empresas de gestão documental oferecem soluções que 

permitem redução de custos decorrentes da disponibilização de espaço físico, 

anunciando a salvaguarda da informação em condições de preservação, 

segurança e confidencialidade, permitindo aumentar a competitividade e 

produtividade, através da disponibilização e optimização de recursos próprios 

(espaciais, materiais e humanos)35. 

Não foi possível determinar com dados específicos, mas é possível 

avançar a ideia de que parte destas empresas iniciou a sua actividade em 

áreas de consultoria, prestação de serviços ao nível de software de gestão, 

passando a integrar posteriormente outras áreas ligadas à gestão documental 

e, especificamente a custódia física36. 

O nascimento das empresas de outsourcing em Portugal situa-se na 

década de 90 do século passado, mais precisamente em 1993, com o 

surgimento da primeira empresa do ramo, a E.A.D., a que se seguiram outras. 

Segundo os dados dos questionários, é possível concluir que 44% das 

empresas inquiridas iniciaram a sua actividade entre 1993 e 2000, situando-

se as restantes entre 2001-2006. A ressalvar, no entanto, que estes dados 

são referentes à actividade geral do organismo, não sendo possível apurar se 

as empresas indagadas incluiriam ou não o serviço de custódia desde o início 

da sua actividade. 

 

 

 

                                                             
35

 Veja-se, a este propósito, os sites das empresas: www.arquivodoc.pt; 
www.arquidigit.online.pt; www.arquivagest.pt/; www.arquivodoc.pt/; http://brightpixel.pt/; 
www.bsafe.pt/; www.clickdoc.pt/; www.dibaco.pt/; www.ead.pt/, www.esegur.pt/, 
www.gadsa.pt/, www.keepitsafe.pt/, www.papiro.pt/, www.questdata.pt/,www.stepahead.pt, 
www.tbfiles.com/ 
36

 Segundo Silvia Gabriela Vasquez, estas empresas tiveram início nos E.U.A., nos anos 60, 
produto das novas regras de mercado, devido à capacidade de adaptação à mudança do 
mercado. Seriam, inicialmente empresas de prestação de serviços ao nível da informática, 
alargando o âmbito de acção a outras áreas, designadamente a bibliotecas, que terão 
recorrido ao outsourcing como forma de redução de custos – Cf. VASQUEZ, Silvia Gabriela - 
op. cit. p. 2. 
 

http://www.arquivodoc.pt/
http://www.arquidigit.online.pt/
http://www.arquivagest.pt/
http://www.arquivodoc.pt/
http://brightpixel.pt/
http://www.bsafe.pt/
http://www.clickdoc.pt/
http://www.dibaco.pt/
http://www.ead.pt/
http://www.esegur.pt/
http://www.gadsa.pt/
http://www.keepitsafe.pt/
http://www.papiro.pt/
http://www.questdata.pt/
http://www.stepahead.pt/
http://www.tbfiles.com/
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Este é um dado passível de 

ser identificado em alguns dos 

sites, indo ao encontro do que é 

referido por Ana Maria Cordón 

Arroyo, cuja investigação revela 

que cerca de 62% das empresas-

alvo indicam a data de fundação 

nos respectivos websites, 

considerado pela autora como forma de garantir profissionalismo e 

experiência a quem procura os seus serviços37. 

Segundo a amostra, todas as empresas são nacionais, não havendo 

nenhuma situação de empresa internacional implantada em Portugal, sendo 

no entanto possível identificar nos sites situações de empresas que operam 

no estrangeiro, designadamente em Angola, havendo ainda a registar que, 

segundo a informação online, uma das empresas está integrada em empresa 

multinacional de consultoria. 

Outro aspecto abordado no questionário é a tipologia empresarial, 

sendo de destacar a percentagem de ocorrências em que não foi dada 

resposta (metade da amostra), seguida de uma maioria DE empresas 

inseridas em grupo económicas (38%). De referir, em termos comparativos, 

que a realidade presente estudo de Cordón Arroyo refere 6 empresas 

integradas em multinacionais, assim como a implantação de empresas 

estrangeiras que prestam serviço de custódia, em Espanha, sendo que a 

mesma situação não foi identificada nos dados disponíveis para Portugal. 

Este facto permite colocar a hipótese de que a forte implantação no mercado 

de empresas portuguesas que prestam serviço de custódia não torna Portugal 

um mercado apetecível para as empresas estrangeiras. No entanto, a 

                                                             
37

 De las empresas analizadas casi 62% de ellas ofrecen información sobre sus inícios, bien 
proporcionando directamente la fecha de fundación, bien indicando los años de experiencia 
que tienen. La mayoria de ellas indican esta información como garantia de su profissionalidad 
y como prueba de su experiencia. CORDÓN ARROYO, Ana Maria - op. cit. p.27. 

 Ano de início de actividade 
Arquivodoc 2005 2001-2010 
Arquivagest 1999 1993-2000 

Bsafe 2006 2001-2010 
Gadsa 2000 1993-2000 
Papiro 2001 2001-2010 

Questdada 1999 1993-2000 
EAD 1993 1993-2000 

ESEGUR 2006 2001-2010 
Dibaco 2005 2001-2010 

Quadro 1 – Ano de início de actividade das empresas integradas 

na amostra 
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considerável percentagem de ausência de respostas a esta questão não nos 

permite avançar com uma conclusão mais definitiva neste âmbito, talvez por 

se tratar de um mercado reduzido. 

 

Gráfico 7                                                       Gráfico 8 
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2. Localização geográfica das empresas 

 

Relativamente a esta questão, foi possível efectuar um levantamento 

prévio nos websites, sendo a informação fornecida nos questionários tratada 

em separado. No entanto, e ainda que se tratem de informações diferentes, é 

possível concluir a evidente centralização das empresas-sede no litoral do 

país, com especial incidência no distrito da capital (metade do universo em 

análise), algumas delas na cidade de Lisboa38. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Este facto, apesar de não corresponder na sua totalidade, é 

corroborado pelas respostas fornecidas nos questionários, correspondente à 

localização no distrito de Lisboa a metade das empresas inquiridas, 

distribuindo-se as restantes por outros distritos do litoral, à semelhança do 

que sucede com a generalidade do panorama empresarial português39 

 

 

 

                                                             
38

 Em relação às informações disponibilizadas online, de referir que não foi possível concluir 
se as localizações se referem apenas ao espaço da sede das empresas, ou se esta inclui o 
espaço destinado a depósito. 
39

 Ainda que se tratem de realidades diferentes (geográficas e de área de abrangência de 
serviços das empresas), não queremos deixar de referir a situação espanhola de 2004, 
descrita por Carlos Tejadas Artigas e Luis Rodriguez Yunta na qual, da totalidade das 
empresas em análise, mais de 60% detinham sede ou delegação em Madrid. Cf. TEJADAS 
ARTIGAS, Carlos, RODRIGUEZ YUNTA - op. cit. p. 435. 

SETÚBAL 

LISBOA 

PORTO 

FARO 

AÇORES 

MADEIRA 

LEIRIA 

SANTARÉM 

Mapa 1 

Localização geográfica das empresas que 

efectuam custódia documental, segundo 

informações disponibilizadas nos websites. 
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Gráfico 9                                                                            Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário dos dados disponibilizados pelos websites, as informações 

dos questionários permitiram efectuar uma análise comparativa da localização 

dos depósitos face à localização das empresas, concluindo-se mais de 

metade das empresas inquiridas incluíam o depósito nas instalações da 

empresa, optando 38% das empresas por manter esse espaço em outra 

localização.  

 

    Gráfico 11                                                     Gráfico 12 
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É interessante verificar que as empresas que referem a mesma 

localização não se situam na área metropolitana de Lisboa (nem de Setúbal 

ou Faro), sendo que a localização das empresas que referem outra 

localização para o depósito se situam nessa região, justificando-se, assim, a 

opção por espaços menos onerosos e consequente deslocalização do espaço 

de depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13                                                            Gráfico 14 

 

  

 Município de implantação 
da empresa 

Distrito de implantação da 
empresa 

Localização do depósito face à 
localização da empresa 

1 Funchal Madeira A mesma 

2 Palmela Setúbal A mesma 

3 Mafra Lisboa A mesma 

4 Loures Lisboa Outra 

5 Oeiras Lisboa Outra 

6 Loulé Faro A mesma 

7 Palmela Setúbal A mesma 

8 Aveiro  Aveiro A mesma 

9 Loures Lisboa Outra  

Quadro 2 – Relação entre a localização geográfica da empresa e  a 

localização geográfica do depósito 
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Outro aspecto que considerámos relevante foi a identificação do edifico 

utilizado pela empresa de custódia, sendo que metade da amostra se situa 

em edifícios adaptados, em situação semelhante a muitos edifícios de arquivo 

portugueses. 
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3. A actividade empresarial 

 

3.1. Missão e Objectivos 

 

A existência de missão, valores e objectivos são estruturantes em 

qualquer ramo da actividade empresarial, sendo como tal um aspecto que 

procurámos aferir na pesquisa efectuada junto das empresas em análise.  

A abordagem aos websites permitiu concluir que esta é uma questão 

recorrente na imagem das empresas (ainda que seja notória uma enorme 

heterogeneidade nas formas de abordagem), quer através da explanação da 

missão identificada como tal, quer referindo códigos de ética, valores, 

objectivos ou filosofia inerentes às actividades desempenhadas. 

Nas respostas efectuadas aos questionários, a totalidade das 

empresas refere ter missão definida, ainda que não seja possível avaliar em 

que medida constitui uma filosofia que defina um sistema de valores e 

crenças da organização, seus compromissos, responsabilidades, rede de 

relações, comunicação, ética e política organizacional40.  

Com efeito, a nossa conclusão baseia-se apenas na totalidade de 

respostas afirmativas dos questionários (havendo, ainda, algumas ocorrências 

nos websites analisados), não sendo portanto possível aferir a percepção dos 

parâmetros supra referidos enquanto integrantes da missão das empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Cf. VASQUEZ, Silvia Gabriela - op. cit. p.4 



A EXTERNALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO: CONTRIBUTO PARA UMA CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36 

Alexandra Maria Barros Ventura 
 

 

3.2. Sistemas de Gestão da Qualidade e Certificação e  

Responsabilização social/ambiental 

 

Como princípio norteador dos diversos sectores empresariais da 

actualidade, considerámos relevante a abordagem desta questão no 

questionário, considerando a transversalidade de que reveste a procura da 

excelência plasmada num sistema assente numa cultura organizacional 

voltada para o cliente41. 

De facto, é indubitável a actualidade desta questão, dado que o  

Sistema de Gestão de Informação constitui um instrumento indispensável 

para aumentar a competitividade, aumentar a satisfação do cliente, bem como 

para se desenvolver no mercado global42.  

 A focalização no cliente afigura-se, pois, um aspecto constante nas 

práticas empresariais anunciadas (designadamente nos websites), 

enunciando as diversas vantagens dos serviços anunciados43.  

Nas abordagens aos websites, verificámos ser este um dos aspectos 

contemplados por algumas das empresas como garante da eficácia e 

eficiência dos seus serviços, havendo a registar algumas referências às 

normas ISO e certificações44. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 A propósito, voltamos a aludir à solicitação de envio de declaração de confidencialidade, 
por parte de de uma das empresas inquiridas, no âmbito do sistema de gestão de qualidade 
implantado – V. Apêndice 3. 
42

 Cf. PAÑOS ALVAREZ, António, GARRIDO ALCOA - op. cit. p. 206. 
43

 Consideramos exemplificativa desta focalização no cliente a disposição no website de uma 
das empresas dos serviços disponibilizados, apresentando-os por sector de actividade dos 
clientes – Cf. http://www.esegur.pt. 
44

 Refira-se, exemplificativamente, o site da empresa Papiro, no qual é indicada a certificação 
segundo a ISO 9001:2000, surgindo a referência a 3 certificações, ou a E.A.D., em que é 
referenciada a mesma norma e a ISO 14001:2004. Também no website da empresa Esegur é 
referida a certificação segundo a ISO 9001. 
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Gráfico 15                                                           Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância da implementação de um sistema de gestão da 

qualidade é, igualmente, espelhada nas respostas aos questionários: mais de 

metade das empresas refere ter implementado S.G.Q. (56%), sendo ainda 

relevante o número de empresas que refere possuir certificação (cerca de 

metade). 

 

Gráfico 17                                                        Gráfico 18 

 

                          

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela amostra, é possível referir a implementação de S.G.Q. como 

componente de relevo das preocupações e práticas das empresas 

portuguesas de gestão documental com serviço de custódia, numa tendência 
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para uma abordagem sistémica da qualidade que permite ganhar uma maior 

eficiência. 

Por outro lado, e apesar de não dispormos de dados concretos, as 

referências online de uma enorme oferta de serviços, que vão surgindo ao 

longo dos tempos, sugerem um necessário conhecimento dos clientes, as 

suas necessidades e expectativas – são frequentes nos websites links que 

remetem para a participação dos clientes, seja através de áreas a si 

destinadas (as designadas “áreas de cliente”, muito frequentes nos websites), 

seja através de newsletter, F.A.Q.s ou participação em blogs e redes sociais. 

Não sendo a focalização no cliente o único princípio básico em termos 

da Gestão de Qualidade, não deixa de ser um aspecto de relevo na definição 

do perfil das empresas em análise, neste âmbito. 

Na análise dos websites, identificámos, ainda um aspecto comum a 

parte das empresas, que se prendia com existência ou não de políticas 

responsabilidade social/ambiental, respondendo afirmativamente a totalidade 

das empresas respondeu afirmativamente relativamente a esta questão.  

Todavia, não foi possível estabelecer termos de comparação, visto a 

mesma não ter sido objecto de análise em estudos anteriores. 
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3.3. Os recursos humanos 

 

É inquestionável a importância de que revestem os meios humanos no 

sector empresarial, não apenas pelo peso que detêm na questão orçamental, 

mas também pelo facto de constituírem importantes elementos de 

dinamização, sendo através deles que a organização poderá actuar com 

maior eficácia e eficiência, indo ao encontro das necessidades e expectativas 

do cliente. 

Este facto não será, pois, alheio às empresas objecto do presente 

estudo,constituindo, como tal, parte integrante dos questionários.   

Neste contexto, no já citado estudo de Carlos Tejadas Artigas e Luis 

Rodriguez Yunta (2004), no âmbito da abordagem às empresas espanholas 

de serviços documentais, são analisados os postos de trabalho, suas 

características e perfis, concluindo estes autores que 73% das empresas em 

estudo apresentam um número reduzido de colaboradores na área da 

Informação e Documentação (menos de 10)45.  

                          

Gráfico 19                                                           Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo da amostra, podemos afirmar que a realidade portuguesa 

actual difere, em alguma medida, da anteriormente referida. Com efeito (e 

                                                             
45

A partir do número de colaboradores, os autores concluem tratarem-se de empresas de 
pequena dimensão Cf. TEJADAS ARTIGAS, Carlos, RODRIGUEZ YUNTA, Luis - op. cit. p 
435. 
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salvaguardando o facto de os estudos estarem separados por um período de 

sete anos), se bem que cerca de metade das empresas em análise 

apresentam um número de colaboradores inferior a 10 (45%), 55% têm mais 

de 10 trabalhadores, sendo que desta percentagem, 22% contam com entre 

50 e 100 funcionários,  

Comparativamente ao estudo supra citado, estamos pois perante um 

número significativo de empresas de dimensão considerável. 

  

     Gráfico 21 

Outro dado relevante 

refere-se à presença de, 

pelo menos, 1 técnico 

superior de arquivo em 

todas as empresas da 

amostra, destacando-se as 

ocorrências de 4 e 5 

técnicos superiores de 

arquivo em duas das 

empresas abordadas (sendo uma delas a que detém maior número de 

colaboradores, na totalidade).  

     Gráfico 22 

 

Relativamente a 

esta questão, é 

interessante verificar 

uma evidente 

heterogeneidade no 

que concerne à 

percentagem de 

técnicos superiores de arquivo, comparativamente à totalidade dos 

trabalhadores. Com efeito, os valores situam-se entre 1% e 50%, situação 

que decorrerá de factores diversos, designadamente da natureza das próprias 

empresas (por vezes criadas por grupos de técnicos formados na área que 

criam os seus próprios postos de trabalho, ocupando uma parte significativa 
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destes) ou ainda da discrepância existente entre o número total de 

colaboradores (de 3 a 100), factor de enviesamento dos resultados46.  

 

Gráfico 23 

 

A situação torna-se 

manifestamente mais 

notória quando efectuamos 

a mesma análise 

relativamente à totalidade 

de profissionais de arquivo 

(técnicos superiores e 

profissionais), em que as 

percentagens se situam do valor mínimo ao máximo possíveis, o que vem 

corroborar a afirmação anterior. 

De referir, ainda, que os quadros de pessoal técnico superior contam, 

ainda, com frequência (nas empresas de maior dimensão) com técnicos de 

diferentes áreas, como informática, logística, psicologia, marketing, 

destacando-se o maior número de referências a técnicos na área da gestão.47 

Relativamente ao tipo de afectação dos trabalhadores, os dados 

disponibilizados permitem concluir que, ao contrário do que é enunciado no 

estudo de C. Tejadas Artigas e L. Rodriguez Yunta, uma percentagem 

considerável das empresas parece optar pela permanência dos colaboradores 

nos seus quadros. Com efeito, enquanto a realidade espanhola aponta para 

alguma fragilidade dos colaboradores das empresas de gestão documental, 

realçando uma elevada percentagem de contratos temporários ou “por 

empreitada”48, a actual situação das empresas portuguesas inquiridas revela 

                                                             
46

 A título comparativo, atente-se à referência de afectação de técnicos superiores de arquivo 
na Administração Central do Estado, a qual se situa entre os 48% (nas Secretarias-Gerais) e 
os 27% em outros organismos do Estado. Cf  LOURENÇO, Alexandra [et. al.] - Situação dos 
sistemas de arquivo da ACE. Questionário 2010. Relatório Final. [Lisboa] : Direcção Geral de 
Arquivos, 2010 – localização www.dgarq.got.pt. 
47

 Relativamente à especificidade da formação dos colaboradores, não identificámos qualquer 
publicação que possibilitasse efectuar um estudo comparativo. 
48

 Referem estes autores: 
En primer lugar tenemos que el 75% de estas empresas realizan contratos por obra. Este 
dato no sorpreende ya que la mayoría realizan tareas ligadas a proyecto concretos, por lo que 
la contratación suele ir ligada a la ejecución de tales trabajos. […] Todo ello parece indicar 

http://www.dgarq.got.pt/
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uma elevada taxa de colaboradores com vínculo efectivo (manifestamente 

visível nos técnicos superiores de arquivo e também entre outros técnicos 

superiores).  

Da análise da totalidade de respostas, parece-nos que o tipo de 

vinculação decorre da política de contratação seguida por cada uma das 

empresas, visto que se afigura uma determinada tendência (para a 

efectivação ou para a contratação a termo certo) que perpassa a relação 

laboral com todos os colaboradores (especializados ou não). 

 

 

   Gráfico 24  

Assim, torna-se claro 

que duas das empresas optam 

pela contratação a termo 

certo, enquanto as restantes, 

tendencialmente optam pela 

vinculação efectiva dos seus 

colaboradores (apesar de 

surgirem, também, algumas 

ocorrências de contratação a 

tempo certo, numa dimensão 

menor do que a da realidade 

espanhola). 

Neste sentido, poderemos colocar a hipótese de que a situação de 

execução de projectos associada à contratação a termo certo, se mantenha, 

igualmente, nas empresas de gestão documental portuguesas, especialmente  

no que concerne aos colaboradores não especializados, dos quais apenas 

34% apresentam vinculação efectiva, havendo uma percentagem de 33% dos 

trabalhadores em situação de contrato a termo certo, sendo que a restante 

                                                                                                                                                                                
que existe un personal estable y outro discontinuo contratado temporalmente o por obra. Cf. 
TEJADAS ARTIGAS, Carlos RODRIGUEZ YUNTA, Luís - op. cit. p. 435. Mais adiante, 
concluem: [ …] cabe destacar el predominio del empleo temporal ligado a algún proyecto en 
concreto […] Cf. IDEM – ibidem. p. 440. 
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percentagem engloba funcionários com vinculação efectiva e a termo certo 

(não sendo possível discriminar). 

 

 

Gráfico 25 

Não deixa, contudo, 

de ser relevante a 

percentagem de funcionários 

que se encontram vinculados 

de forma efectiva a estas 

organizações (situação mais 

evidente quando se tratam 

de técnicos especializados, 

de formação superior ou 

profissional), não deixando 

no entanto de se manter, ainda que em percentagem muito inferior nos 

restantes colaboradores. 

Dos dados acima, é possível inferir da importância de que se reveste 

um quadro técnico estável, factor credibilizador da empresa cujos serviços 

pressupõem necessários e elevados graus de segurança, de forma a ir ao 

encontro das necessidades e expectativas dos clientes. 

Relativamente à idade dos trabalhadores das empresas em análise, 

não foi possível antever quaisquer tendências, dada a grande 

heterogeneidade de respostas: todos os colaboradores das 9 empresas 

inquiridas se situam entre os 20 e os 50 anos, com maior incidência na faixa 

etária dos 30 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A EXTERNALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO: CONTRIBUTO PARA UMA CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

44 

Alexandra Maria Barros Ventura 
 

 

 

 

 

 

 

  Téc. Sup Arq Outros téc .sup. Téc.  profissionais Outros 
N.º total 
colaboradores 

1 

Efectivo N. Aplicável N. Aplicável 

Efectivo 

3 

2 

Termo certo Termo certo Termo certo Termo certo 26 

3 

Termo certo Termo certo N. Aplicável Termo certo 8 

4 Efectivo Efectivo Efectivo 

Efect./termo certo 40 

5 Efectivo Efectivo Efectivo 

Efect./termo certo 48 

6 Efectivo Efectivo Efectivo 

Efect./termo certo 100 
7 Efectivo 

N. Aplicável N. Aplicável Efectivo 10 

8 Efectivo 

Termo certo Termo certo Termo certo 4 

9 Efectivo 

Efectivo. N. Aplicável Efectivo 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Tipo de vinculação dos colaboradores 
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3.4. Tipologia dos serviços 

 

3.4.1. Oferta de serviços 

 

Na análise das tipologias de serviços, procurámos abordar não apenas 

os dados disponibilizados pelas respostas aos questionários, mas também as 

informações acessíveis nos sites. Neste contexto, há que ter em conta que, 

ao contrário dos primeiros, o levantamento efectuado na web poderá não 

fornecer dados fidedignos, considerando o que já referimos a propósito de 

serviços anunciados que não são, de facto, disponibilizados49. 

Do universo em análise, consideramos estar perante um sector 

empresarial cujo objecto preferencial se situa na gestão da 

documentação/arquivos, com uma clara componente de custódia50, associada 

a outros serviços (alguns deles inerentes à própria guarda) e outros em 

complemento a este serviço. 

Assim, a par da gestão de arquivo e custódia, surgem associados 

serviços de: 

 Preparação, acondicionamento e transporte da documentação; 

inventariação e incorporação; classificação (ou plano de 

classificação); indexação; guarda; eliminação; 

                                                             
49

 Referimo-nos à supra citada situação de empresas que anunciam o serviço de custódia nos 
seus websites, terem informado (telefonicamente ou via correio electrónico) que o não 
realizam, de facto. Por outro lado, o tratamento dos dados disponíveis online não se afigurou 
facilitado, devido ao facto de a enunciação dos serviços disponibilizado não seguir critérios 
normalizadores, sendo frequentes situações em que serviços surgem associados às 
expectativas dos clientes e às vantagens oferecidas pela externalização, tendo decorrido 
algumas dificuldades na uniformização e definição das tipologias dos serviços. 

50
 Não queremos deixar de aludir, aqui, à citação de Elio Lodolini (1989), presente no 

website da empresa Questdata, a propósito da função de custódia e gestão de Arquivos 

Desde a mais Alta Antiguidade que o homem sentiu a necessidade de conservar a sua 
própria «memória», primeiro sob a forma oral, depois sob a forma de graffiti e de desenhos 
e, finalmente, graças a um sistema codificado, isto é, com símbolos gráficos 
correspondentes a sílabas ou letras. A memória assim registada e conservada constituiu e 
constitui ainda a base de toda e qualquer actividade humana: a existência de um grupo 
social seria impossível sem o registo da memória, ou seja, sem arquivos. A própria vida não 
existiria, pelo menos sob as formas que conhecemos, se não houvesse o ADN, isto é, a 
memória genética registada nos «arquivos primordiais” 

Elio Lodolini (1989) -  op. cit., p. 141. Apud http://www.questdata.pt/servicos/arquivo/custodia-
gestao-arquivos/ 

http://www.questdata.pt/servicos/arquivo/custodia-gestao-arquivos/
http://www.questdata.pt/servicos/arquivo/custodia-gestao-arquivos/
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 Recuperação de informação: pesquisa (com possibilidade de 

acesso Web); salas de consulta; 

 Transferência/alteração de suportes – poderão estar ou não 

associados a microfilmagem e/ou digitalização; rotação de 

suportes magnéticos; 

 Microfilmagem; 

 Digitalização; 

 Data entry; 

 Reciclagem; 

 Expurgo; 

 Custódia de backups. 

Segundo a informação disponibilizada nos sites, a oferta de serviços 

integra, ainda, várias áreas de consultoria51: organização e gestão de 

arquivos (sem que implique a guarda da documentação); apoio universitário, 

pesquisa documental, ciências documentais, gestão de museus e bibliotecas, 

assim como gestão de museus e obras de arte e elaboração de pareceres. 

 Surgem, ainda, serviços associados à gestão, como apoio 

administrativo, Workflow, gestão consular, gestão de património, 

registos e notariado. 

 Em alguns dos websites, surge, ainda a prestação de serviços aos 

níveis de: 

 Limpeza e higienização de livros; 

 Restauro; 

 Disaster recovery; 

 Venda de equipamentos (designadamente informáticos, como software 

de gestão); 

 Webdesign. 

 

A associação a vários serviços e soluções na prestação de gestão 

documental em regime de outsourcing surge, igualmente, nos já citados 

estudos anteriores: Ana Maria Cordón Arroyo caracteriza os serviços deste 

                                                             
51

 De referir a listagem exaustiva de clientes de serviços de consultoria presente no website 
da empresa Bsafe – Cf. http://www.bsafe.pt/referencias_bsafe.html 
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sector empresarial, referindo grande diversidade, com destaque para uma 

tendência crescente para a oferta de serviços relacionados com o 

desenvolvimento tecnológico, em detrimento de serviços que tenderiam a cair 

em desuso, como a microfilmagem. Em 2004, as empresas espanholas 

associavam a oferta de consultoria e auditoria, considerados pela autora 

serviços de futuro.  

Há, no entanto, que ressalvar mais uma vez, que o universo estudado 

por A. Cordón Arroyo constituía um âmbito mais alargado do que este 

trabalho, sendo que a guarda e custódia de documentos não seriam o 

principal objectivo dos serviços prestados52, havendo ainda a registar um 

crescimento daquilo que a autora refere como “arquivo administrativo virtual”, 

resultante não só da expansão dos documentos electrónicos, como dos 

próprios sistemas de gestão electrónicos53. 

 

 

 

Gráfico 26 

 

                                                             
52

 Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria - op. cit. p.140. 
53

 Cf. IDEM – ibidem. p. 141. 
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Salvaguardando as já citadas distâncias entre o citado estudo e a 

presente investigação, consideramos ser possível identificar pontos 

divergentes, designadamente no perfil de algumas das empresas em estudo, 

cujo principal serviço se centra, quanto a nós, na custódia (e nos produtos e 

serviços associados), não deixando contudo de oferecer serviços em outras 

áreas, como foi anteriormente referido54.  

Por outro lado, se é um facto que os serviços oferecidos se prendem 

cada vez mais com as novas tecnologias, não é possível escamotear a 

esmagadora permanência do suporte papel (como será possível verificar no 

capítulo referente ao circuito documental), em detrimento de outros suportes, 

o que vem, de certo modo, contrariar o conceito de “arquivo administrativo 

virtual”55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54

  A solução tecnológica Pickup & delivery permite uma pesquisa  completa do processo de 
consultas, mediante pedido efectuado pelo cliente ou por pessoas identificadas em lista 
autorizada do cliente, sendo ainda identificados os objectos/conteúdos a consultar. Cf 
http://www.papiro.pt/canaise629.html?id_menu=5&id_canal=104 
55

 Refira-se, a propósito, a gestão da documentação da Administração Central do Estado, 
presente no Relatório da DGARQ (2010), em que se afigura evidente a distância deste 
conceito ao verificarmos o volume de armazenamento em suporte analógico referente a 
secretarias-gerais e outros organismos do Estado: 55 depósitos para 66.815 ml de 
documentação tratada e 37.664 ml de documentação acumulada e não tratada. Cf. 
LOURENÇO, Alexandra [et. al.] - op. cit. p. 55 – localização www.dgarq.got.pt 

http://www.papiro.pt/canaise629.html?id_menu=5&id_canal=104
http://www.dgarq.got.pt/
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3.4.2. A custódia documental: área de depósito e volume processual 

 

Relativamente à situação da análise do serviço de custódia, tema fulcral 

do presente trabalho, foi possível a obtenção de dados através dos inquéritos, 

visto este não ser um aspecto contemplado na generalidade dos sites56, pelo 

que nos cingiremos aos dados provenientes dos questionários. 

Assim, pela amostra57, é possível identificar um maior número de 

empresas cujos depósitos não ultrapassam os 1.500 m2, apesar de as 

restantes (5) apresentarem áreas de depósito muito superiores (a partir de 

5.000m2 e superiores a 20.00m2) destacando-se neste contexto o volume 

processual de umas das empresas58, com mais de 70.000m2 de área 

atribuída a depósito. 

Gráfico 27                                                                              Gráfico 28 

 

 

 

 

      

Gráfico 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56

 Ainda que tenham sido identificadas alusões a área de depósito ou volume de 
documentação em custódia em alguns dos websites consultados, este não é um dado 
generalizado. A referência a esta informação encontra-se associada à questão da 
qualidade/quantidade do serviço, numa clara intenção promocional, assim como a indicação 
de empresas clientes ou das suas áreas de actividade, como será possível identificar no 
capítulo alusivo aos clientes. 
57

 Nesta informação, optámos por agrupar os valores de forma tão homogénea quanto 
possível, a fim de facilitar o tratamento estatístico dos mesmos. 
58

 Trata-se da empresa Esegur. 
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Gráfico  29                                                                   Gráfico 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativamente, é interessante verificar que as dimensões das áreas 

de depósito não correspondem necessariamente a dados de maior volume 

documental (v. quadro 4), o que se prenderá, decerto, com a gestão física do 

espaço de cada empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área de depósito 
(em m2) 

Volume processual  
(em metros lineares) 

1
1 NR NR 

2
2 Até  1500 m2 1500-10.000ml 

3
3 Até 1500 m2 NR 

4
4 5000-10.000m2 Mais de 100.000ml 

5
5 10.000-20.000m2 20.000-100.000ml 

6
6 Até 1500m2 10.000-20.000ml 

7
7 Até 1500m2 NR 

8
8 10.000-20.000m2 10.000-20.000ml 

9
9 Mais de 20.000m2 20.000-100.000ml 

Quadro 4 – Relação entre área de depósito e volume 

processual 
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De referir, ainda, o facto de 25% (uma parte significativa quando 

abordamos uma amostra do universo em análise) das empresas inquiridas 

terem optado por não disponibilizar informação relativa ao volume processual, 

colocando-se como hipótese a já referida necessidade de sigilo devido a 

questões concorrenciais. Com efeito, se este é um dado ocasionalmente 

disponibilizado nos sites das empresas, essa não é prática corrente, pelo que 

a ausência de resposta vem, de alguma forma, confirmar as conclusões 

decorrentes da visualização dos websites. 
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3.5.O circuito documental entre as empresas e os clientes 

 

Os dados provenientes do questionário permitiram obter conclusões 

relevantes ao nível do circuito documental nas empresas em análise.  

Assim, é possível concluir que a entrada da documentação nestas 

empresas é assegurada pela empresa e pelo cliente (uma esmagadora 

maioria da amostra, 67%), sendo que apenas 3 empresas indicaram ser a 

empresa a única responsável pela entrada dos documentos a custodiar; de 

referir que em nenhum dos inquéritos foi indicada a opção de entrada da 

documentação assegurada apenas pelo cliente. 

  

 Gráfico 31                                                                          Gráfico 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se, assim, que a totalidade das empresas inquiridas participa no 

processo de entrada da documentação (em solitário ou em conjunto com o 

cliente), sendo este um dos serviços associados à custódia disponibilizado 

por estas entidades. Também neste sentido se torna tão relevante o factor 

segurança, tantas vezes anunciado nos websites consultados. 
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Relativamente ao tratamento documental, os dados remetem para uma 

utilização tendencial do tratamento automatizado (assinalado por 7 das 

empresas da amostra), associado em 3 das empresas ao tratamento 

tradicional; este último (sem estar associado ao tratamento automatizado) 

encontra-se presente apenas em 2 das empresas inquiridas. 

Nesta, como em outras questões, será necessário ter em conta que, 

dado o facto de tanto o universo, como a amostra prestarem um abrangente 

leque de serviços ligados à gestão da documentação, não é possível aferir se 

a resposta se limitou apenas aos documentos em custódia, ou à generalidade 

da documentação, na qual se inclui o serviço ora objecto de estudo59. 

 

Gráfico 33                                                       Gráfico 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativamente, a nossa conclusão corrobora o estudo de Ana M. 

Cordón Arroyo: também em Espanha, é clara a tendência para o tratamento 

automatizado (43,08%, sendo provável que este número tenha subido 
                                                             
59

 De facto, esta foi uma das limitações enunciadas por Ana Maria Cordón Arroyo, decorrente 
do facto de os dados serem provenientes da Internet, situação diferente dos dados 
apresentados por nós, visto que nesta questão especificamente os dados são provenientes 
dos questionários, não tendo sido identificados nos sites consultados referências a esta 
questão. 
A propósito da percentagem pouco significativa do tratamento documental, dito convencional, 
refere a autora: 
No obstante, hay que tener en cuenta que este reducido numero se debe a vários factores. 
Por un aparte, la propia fuente usada para la selección de las empresas, Internet, ya hace 
presuponer el carácter automatizado de todos los servicios ofertados. Por outra parte, la 
mayoria de las actvidades convencionales de tratamiento documentale se llevan a cabo de 
forma automatizada y es difícil, por tanto que se puedan separar completamente. Op. cit. p. 
85. 
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significativamente na actualidade contra 12,31% de empresas que oferecem 

serviço de tratamento documental tradicional)60. 

A maioria de procedimentos automatizados nas empresas inquiridas 

enquadra-se61, assim, no contexto geral da Sociedade da Informação e das 

tecnologias da informação, com uma crescente tendência para a 

automatização. 

Interessante, contudo que esta mesma realidade não seja ainda sentida 

ao nível do suporte dos documentos custodiados e seu armazenamento. 

 

Gráfico 35                                                             Gráfico 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é possível verificar, é evidente o predomínio do armazenamento 

físico (prestado pela totalidade da amostra), sendo contudo notória uma 

tendência para que o mesmo seja associado ao armazenamento digital (67% 

das empresas em análise).  

Apesar desta forte tendência para o armazenamento digital, os dados 

relativos ao suporte dos documentos em custódia revelam uma esmagadora 

maioria de documentos em suporte papel (entre 90 e 100% da 

documentação), sendo que o suporte electrónico surge numa manifesta 

                                                             
60

 Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria - op. cit.. p. 84-85. 
61

 Tratamentos estes que, segundo Cordón Arroyo, tenderão a aumentar devido às 
crescentes necessidades dos organismos clientes: Previsivelmente, la diferencia existente 
continuará aumentando a favor del servicio de tratamento automatizad, ya que la demanda 
por parte de las diferentes instituciones se orienta hacia los servicios automatizados. Op. cit., 
p.58. 
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minoria (entre 0 e 10%), pelo que se optou pela indicação da média total, 

devido à presença de valores muito semelhantes na totalidade da amostra. 

Assim, é possível indicar um valor médio de 98% de documentos em suporte 

papel, sendo que os documentos em suporte electrónico se situam na 

percentagem média de 2%62. 

 

 

Gráfico 37 

Os presentes dados 

permitem concluir que a 

generalidade da documentação 

das empresas-clientes é em 

suporte papel, sendo 

precisamente essa uma das 

razões da procura dos serviços 

oferecidos pelas empresas em 

estudo: e a grande produção de 

documentação em suporte papel 

e consequentes dificuldades de 

gestão de espaço físico. 

Esta não se trata, aliás, de uma realidade apenas portuguesa, uma vez 

que o estudo que nos vem servindo de referência faz alusão a esta questão. 

Também Carlota Bustelo Ruesta alude, em 2000, à permanência do 

suporte papel em muitas das empresas, havendo mesmo a referência à 

proliferação de cópias de documentos electrónicos que contribuem para esta 

dificuldade na gestão documental63. Ainda que se trate de um estudo com 

                                                             
62

 Será importante sublinhar o facto de estes dados se referirem, quanto a nós, ao suporte em 
que dão entrada os documentos em custódia, uma vez que sendo a digitalização o meio 
envolvido na recuperação referido pela totalidade da amostra, considera-se que parte da 
documentação poderá passar a suporte digital por este meio. 
63

Nuestra generación todavia no se há acostumbrado a trabajar sin papeles y, por tanto, la 
gestión de los documentos en papel no debe olvidarse cuando se propone un sistema de 
gestión documental, aunque no suene excesivamente “moderno”. En la mayoria de las 
empresas la gestión de los documentos en papel es un problema grave, no solo por el 
espacio que ocupan, sino por la facilidad con que se producen las copias de los mismos y 
porque, de alguna manera, se han perdido los princípios básicos de archivo. In BUSTELA 
RUESTA, Carlota - "Gestión Documental en las empresas: una aproximación práctica", in 
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mais de dez anos, consideramos relevante na medida em que esta situação 

mantém a mesma tendência nos organismos portugueses, designadamente 

na Administração Central do Estado, como é possível verificar no relatório 

acerca da situação dos sistemas de arquivo das entidades afectas àquela, 

efectuado pela Direcção Geral de Arquivos em 201064, em que são referidos 

c. 700 km de documentação armazenada, da qual 31% constitui 

documentação não tratada, sendo que 7,5% se encontra custodiada em 

regime de outsourcing. 

Neste âmbito, é de referir a limitação do presente estudo, cuja 

investigação não permitiu, ainda, aceder a dados relativos às percentagens 

de documentação tratada e documentação não tratada nas empresas de 

custódia de documentos. 

Relativamente à documentação em formato electrónico utilizado, 

encontramos o predomínio dos formatos PDF e TIIF (formatos destinados 

especialmente à conservação), seguidos do XML e JPG, não desejáveis para 

conservação em arquivo definitivo. 

Gráfico 38 

 

De referir que também neste campo, é possível encontrar pontos 

semelhantes com os do estudo de A.M. Cordón Arroyo: o claro predomínio do 

PDF é seguido pela referência a outros formatos, entre os quais XML e TIIF; 

referência ainda ao JPG (ausente no presente estudo) e ao HTML (que 

                                                                                                                                                                                
Jornadas Españolas de Documentación, (7.ª). Bilbao : Universidad del País Vasco, Servicio 
Editorial, 2000. p. 195. 
64

 LOURENÇO, Alexandra [et. al.] - op. cit., p. 176. 
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mantém no estudo de 2004 uma relevância diferente da actual 

investigação)65. 

Na disponibilização da informação ao cliente, relevante serviço 

disponibilizado, são referidos diversos meios, sendo que a totalidade das 

empresas inquiridas refere a digitalização, seguida do uso do e-mail e fax (8 

das empresas da amostra), sendo ainda referidos (com menor incidência) 

outros meios como a microfilmagem, o telefone, a entrega física e a Web 

(pressupondo alternativas ao e-mail). 

Em 2004, o estudo de Ana Maria Cordón Arroyo remete para um 

decréscimo da microfilmagem face ao crescimento da utilização da 

digitalização66.  

Se é verdade que os valores são indubitavelmente maiores, também é 

certo que presentemente se mantém o recurso à microfilmagem como meio 

de conservação dos documentos (também nas empresas de outsourcing), 

sendo inquestionáveis as vantagens que se colocam em termos de 

durabilidade67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65

 Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria – op. cit. p. 114-115. 
66

 Sin embargo aunque el microfilme es un servicio que aún permanece activo, hay que tener 
presente que la digitalización  es un método que está en crecimiento, mientras que la 
microfilmación es un sistema que tiende a ser obsoleto. Op. cit., p.100. 
67

 Em visita efectuada a umas das empresas em análise, foi-nos referida a importância deste 
suporte e a sua permanência como meio de conservação – Visita à empresa Esegur, em 
20011-09-09.  
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3.6. Os Clientes 

 

Os perfis dos clientes das empresas de gestão documental apresentam 

características comuns que se prendem com as motivações para a procura 

dos serviços oferecidos, nomeadamente a busca de soluções para as 

limitações ao nível de espaço e recursos humanos disponíveis, para além de 

manifestarem preocupações semelhantes, designadamente as que se 

prendem com a segurança e confidencialidade, a par das vantagens 

anunciadas associadas à externalização dos serviços: solucionar problemas 

de espaço, prevenir perdas de informação/documentação; eliminar o risco de 

perdas de informação, ao mesmo tempo que se promove uma diminuição dos 

custos68.  

 

Gráfico 39 

 

Esta condicionante é evidente, principalmente nos websites, cuja 

informação constitui um veículo através do qual as empresas procuram 

                                                             
68

 Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria -  op. cit. p. 84. 
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garantir questões de segurança e confidencialidade, designadamente através 

da oferta de condições contratuais que as garantam 69 

As vantagens enunciadas, comuns à situação espanhola que temos 

vindo a descrever, são enunciadas frequentemente nos websites portugueses 

consultados70, do que se conclui serem, igualmente, as preocupações dos 

clientes das empresas que ora analisamos71.  

Com efeito, sem que se tenha procurado obter informações específicas 

relativas aos clientes72, é evidente o vasto leque de sectores que recorre a 

estes serviços, com especial relevo para as seguradoras (presentes na 

totalidade das respostas), da banca, administração pública, empresas 

públicas e estabelecimentos de saúde. Com menor número de referências há 

ainda alusões a estabelecimento de ensino, empresas de advogados e uma 

das empresas indica outros sectores privados não especificados. Duas das 

empresas referem, ainda, organismos do ramo da indústria, logística e 

prestação de serviços, crédito especializado, farmacêuticas, consultores e 

outras empresas privadas indiferenciadas. 

É possível, assim, identificar uma presença tanto do sector público 

como privado (não existindo contudo dados disponíveis a fim de aferir do 

peso de cada um deles), situação que encontra alguma similitude com a 

                                                             
69

 Exemplificativamente, veja-se o website da empresa Dibaco, http://www.dibaco.pt/. 
70

 Veja-se, a título de exemplo, os websites das empresas Dibaco e Arquivagest no qual são 
referidas as vantagens oferecidas através da prestação de serviços em regime de outsourcing 
– Cf. http://www.dibaco.pt/, e http:// www.arquivagest.pt/  

71
 Veja-se, a propósito, a referência de Silvia Gabriela Vasquez, relativamente aos critérios 

tidos em conta pelo possível outsourcer, designadamente o controlo de qualidade, os preços, 
as referências de outros clientes, a flexibilidade das condições contratadas, a libertação de 
recursos, entre outros. Cf. VASQUEZ, Silvia Gabriela - op. cit. p. 7.  
72

 Tendo em conta que, em alguns sites, as empresas anunciam clientes credíveis como 
forma de publicitar os seus serviços, optámos por não colocar a questão de forma directa nos 
questionários, conscientes, ainda, de que a confidencialidade presente em muitos dos 
contratos condicionaria de forma determinante as respostas, pelo que a pergunta se cingiu à 
área de actividade das empresas. A sensibilidade da nomeação dos clientes do serviço de 
custódia encontra-se presente na forma de os referenciar por parte da empresa Bsafe, no seu 
website. Com efeito, se a visualização nos permite aceder a uma longa listagem de clientes 
de consultoria, devidamente identificados, o mesmo não é possível quando se trata de 
clientes do serviço de custódia, sendo apenas indicados os sectores de actividade. Cf. 
http://www.bsafe.pt/referencias_bsafe.html. 
 Por outro lado, há que considerar (dado o facto de o universo em estudo integrar outros 
serviços para além da custódia) a possibilidade de as empresas que figuram na web como 
clientes poderem não usufruir deste serviço especificamente.  

http://www.dibaco.pt/
http://www.dibaco.pt/
http://www.arquivagest.pt/
http://www.bsafe.pt/referencias_bsafe.html
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realidade espanhola estudada em 2004, na qual são, igualmente, referidas 

diversas categorias de clientes em ambos os sectores73.  

No mercado espanhol das empresas de gestão documental, são 

identificadas empresas de diversas áreas que abrangem a administração 

pública, estabelecimentos de ensino, empresas, banca, estabelecimentos de 

saúde, havendo ainda a referência a organismos que não forma referidos 

pelos inquiridos: ordens profissionais, centros especializados, museus, 

bibliotecas e arquivos74.  

Destacam-se as empresas privadas, pelo seu número e 

heterogeneidade, seguindo-se a administração pública, constituindo segundo 

a autora […] un tipo de clientes que cada vez demanda más este tipo de 

servicios75. 

Em Portugal, é visível o peso que a administração pública representa 

neste sector empresarial, notório no recente relatório elaborado pela 

DGARQ76. 

Neste documento são identificadas 3 empresas que prestam serviço de 

outsourcing77 a secretarias-gerais do Estado78, perfazendo a totalidade de 

documentação em suporte analógico custodiada 16.035ml, sendo 7.092ml 

ocupados por documentação acumulada e não tratada79.  

Se por um lado, as conclusões do relatório corroboram a relevante 

percentagem de orçamento global das Secretarias-Gerais do Estado aplicada 

em despesas de armazenamento (21% da totalidade)80, por outro lado 

revelam que uma pequena percentagem (2%) se destina à externalização dos 

                                                             
73

 Cf. CORDÓN ARROYO, Ana Maria, op. cit. p. 139. 
74

 Sublinhamos que se tratam de empresas de gestão documental, que podem ou não 
integrar o serviço de custódia, constituindo pois um universo mais alargado do que o que ora 
se apresenta. Cf. IDEM – ibidem. p. 41. 
75

 Cf. IDEM - ibidem. 
76

 Cf. LOURENÇO, Alexandra [et. al.] - op. cit. 
77

 Foram indicadas 2 empresas: Arquidigit e Keep-it-safe (assim como uma terceira não 
identificada) Cf. IDEM – ibidem. p.68. 
De referir que estas 2 empresas integram a percentagem que não procedeu ao 
preenchimento do questionário, pelo que, em relação a estas, apenas dispomos dos dados 
disponibilizados online.  
78

 Tratam-se da Secretarias-Gerais do Ministério dos Negócios Estrangeiros (7.092ml), do 
Ministério da Justiça (1.761ml) e do Ministério da Administração Interna (90ml). 
79

 Cf. LOURENÇO, Alexandra [et. al.] - op. cit. p. 67. 
80

 Neste âmbito, não deixa de ser relevante referir que uma parte significativa dos depósitos 
se situa em locais no centro da cidade de Lisboa, o que coloca evidentes questões ao nível 
da gestão/rentabilização de espaços de elevado valor patrimonial utilizados como depósitos 
de documentação. Cf. IDEM - ibidem, p. 58. 
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serviços de custódia (que nem sempre significa gestão da documentação, 

uma vez que uma parte significativa permanece apenas acumulada e sem 

qualquer tratamento arquivístico).  

O mesmo questionário aplicado a outros organismos do Estado revela 

que 34% do orçamento geral destina-se a despesas com depósitos, 

acrescidos de 14%, com despesas de outsourcing de armazenamento81, pelo 

que se conclui pelo maior recurso à externalização de armazenamento por 

parte destes organismos. 

Não deixa de ser, contudo, relevante o facto de da documentação 

acumulada e não tratada (31%), 7,5% se encontrar armazenada em regime 

de outsourcing de armazenamento, sendo 3,1% proveniente das Secretarias-

Gerais e 4,4% de outros organismos estatais82, o que poderá colocar 

questões relativas às necessidades e expectativas dos clientes. 

  De referir que, as despesas com depósitos são apenas antecedidas 

pelas despesas com recursos humanos, representando, por isso, uma 

importante fatia no orçamento geral destes organismos83. 

Numa análise mais aprofundada, é possível verificar, ainda, que no 

âmbito da aplicação do montante global dispendido pelo sistema de arquivo 

propriamente dito, alguns dos organismos revelam percentagens elevadas 

destinadas ao outsourcing, seja de tratamento de documentação, seja de 

armazenamento, deixando antever a relevância que a externalização de 

serviços apresenta na actualidade84. 

Não tendo sido possível a utilização de meios que permitissem aferir do 

grau de satisfação dos clientes relativamente aos serviços prestadoS, citamos 

os únicos dados disponíveis (no Relatório que vimos citando), referentes à 

apreciação dos serviços de outsourcing prestados a organismos da 

administração Central do Estado, que revelam uma média positiva de 3,71 (de 

1-muito insatisfeito a 5-muito satisfeito)85. 

                                                             
81

 Cf IDEM – ibidem. p. 106. 
82

 Cf IDEM – ibidem. p. 176. 
83

 Cf IDEM – ibidem. p. 107. 
84

 Da totalidade dos organismos inquiridos, 18 revelam recorrer à externalização no âmbito de 
tratamento da documentação, enquanto que 17 o fazem procurando a oferta de 
armazenamento, sendo que 4 indicam despender mais de 80% do montante global do 
orçamento no outsourcing de custódia. Cf IDEM – ibidem. p. 108. 
85

 Cf IDEM – ibidem. p. 134. 
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     Gráfico 40 

Relativamente ao 

meio de contacto 

preferencial dos clientes 

com a empresa, é 

evidente a esmagadora 

presença dos meios 

associados à internet, 

dos quais se destaca 

especificamente o 

recurso ao site (com 4 

ocorrências), associado a outros meios como o e-mail e as redes sociais. De 

referir, no entanto, que o uso do telefone se vai mantendo com alguma 

frequência; destacamos, ainda, a referência de uma das empresas ao 

contacto directo, designadamente através de colaboradores de âmbito 

comercial. 
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Conclusões 

O recurso ao outsourcing de empresas que custodiam e gerem 

documentos apresenta-se, frequentemente, como hipótese alternativa para 

entidades e organizações que necessitam de lidar com a informação, a qual  

se afigura cada vez mais importante na vida das organizações, ao mesmo 

tempo que a sua gestão se torna mais dificultada face às rápidas mudanças 

decorrentes da sociedade da informação. 

À semelhança do que sucede em outros países, também em Portugal 

estas empresas têm conhecido uma expansão considerável, fruto da procura 

por parte de entidades públicas e privadas dos seus serviços, o que vem 

colocando questões do ponto de vista da prática arquivística, as quais 

importava colocar, analisar e reflectir, de forma a esboçar a realidade e as 

consequências que a sua prática poderá ter no âmbito da Arquivística. 

Foi neste sentido que procurámos traçar o perfil das referidas empresas, 

procurando-se essencialmente dar um contributo para o conhecimento de um 

tema actual e pertinente para o presente estudo da ciência arquivística em 

Portugal.  

Mediante uma abordagem essencialmente prática, procurámos confluir 

as informações possíveis e disponíveis para o efeito, tarefa que se revestiu de 

alguma dificuldade.  

Com efeito, foram sentidos vários constrangimentos ao longo da 

investigação, principalmente no que concerne ao contacto com as empresas 

e, consequentemente, na prossecução do trabalho, especialmente na questão 

do tratamento de dados. Para além das previsíveis questões de 

confidencialidade a que esta actividade, como outras, obriga, consideramos 

que o facto de a solicitação para preenchimento dos questionários ter 

coincidido com período de férias de Verão, terá conduzido ao atraso no envio 

dos mesmos – aqui devemos referir que a recepção dos questionários se 

estendeu até ao início de Setembro de 2011, apesar de a planificação inicial 

prever a conclusão desta fase no início do mês de Julho. Este facto obrigou a 
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constantes alterações nos dados e, consequentemente, em algumas das 

conclusões. 

Por outro lado, a metodologia de trabalho previa inicialmente, possíveis 

visitas às empresas, que se reduziram a apenas uma, devido a 

constrangimentos vários, designadamente questões de tempo e 

indisponibilidade por parte das empresas contactadas. Alternativamente, e 

perante a disponibilidade demonstrada por outra empresa, efectuou-se visita 

a essa mesma empresa, a qual devido ao facto de prestar este tipo de 

serviços apenas a empresas do grupo económico em que está inserida, não 

figura no nosso universo de análise, tendo no entanto constituído uma 

relevante experiência e um importante contributo para o presente trabalho. 

Outro elemento de trabalho que se previa poder vir a ser implementado 

seria o contacto directo com clientes, a fim de verificar o grau de satisfação, 

situação manifestamente impraticável devido não só a constrangimentos 

temporais, como também às dificuldades inerentes à identificação dos 

clientes, decorrentes de questões de confidencialidade.   

Contudo, e apesar das já citadas limitações, consideramos ter reunido 

dados relevantes que nos permitem caracterizar as empresas de prestação 

de serviços no âmbito da gestão documental, e especificamente da custódia 

de documentos: 

 Trata-se de uma realidade pouco conhecida e estudada (mesmo pelas 

entidades oficiais que tutelam a prática arquivística em Portugal), ainda 

que com crescente implantação no mercado português, tanto no sector 

privado, como junto de empresas públicas. 

 Ainda que não tenha sido possível identificar as quotas de negócio das 

empresas analisadas, podemos afirmar, a partir dos dados 

disponibilizados, que o mercado é dominado por cerca de 3 ou 4 

empresas, visível essencialmente pelo volume documental custodiado 

que apresentam. 

 Este sector de mercado presta serviços alargados, associando outras 

prestações à da gestão/custódia documental, o que poderá resultar de 

duas situações diferentes – empresa de prestação de serviços que em 

certo momento associa a oferta de custódia documental ou empresa 
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que inicia sua actividade no âmbito da gestão/custódia documental, 

associando posteriormente outras prestações de serviços, de acordo 

com as expectativas e necessidades dos clientes, contrariando uma 

ideia generalizada de que a produção de documentos em suporte 

digital conduziria a alterações na política de gestão de arquivos das 

empresas. 

 Outro aspecto que consideramos relevante é a questão que se prende 

com o suporte da documentação em custódia. Com efeito, os números 

disponíveis apesar da crescente produção de documentos electrónicos, 

apontam para uma esmagadora prevalência do suporte papel, sendo 

muito pouco significativa a dimensão em suporte digital (que não 

integram a cópia, fruto da alteração de suporte sempre que necessário 

para recuperação ou conservação da informação). A custódia de 

documentos digitais ou digitalizados não terá, portanto, um volume 

considerável em termos de solicitação de serviços por parte dos 

clientes.  

 Através dos dados da amostra, relativamente à questão dos recursos 

humanos, e ao contrário do que colocámos como hipótese inicial (salvo 

as devidas excepções), identificámos um número significativo de 

colaboradores com vínculo efectivo (em associação com outros de 

vinculação temporária e/ou a termos certo), o que contraria o conceito 

algo generalizado de grande rotatividade dos colaboradores neste 

sector empresarial. 

O estudo coloca-nos, contudo, algumas questões, nomeadamente no que 

toca ao estatuto público ou privado das empresas em análise. Pelos dados 

disponibilizados, não é possível concluir em definitivo, mas podemos colocar 

a hipótese de que de entre a totalidade do universo de empresas, poderemos 

estar perante entidades privadas e outras, que pela existência de 

investimento de capital de empresas públicas poderão ser definidas como 

“mistas”. Não dispomos, contudo, das informações necessárias a fim de 

confirmar esta situação, podendo vir a constituir objecto de estudo em 

investigações futuras. 
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Outra questão relevante com possibilidade de aprofundamento em 

estudos posteriores prende-se com a análise na perspectiva do cliente, 

alargando o âmbito da investigação às entidades que procuram e beneficiam 

dos serviços oferecidos pelas empresas de outsourcing de gestão 

documental, podendo ainda ser aflorada a questão da contradição decorrente 

das necessidades de eliminação versus ocupação do espaço através da 

manutenção da documentação custodiada, aparente oposição de interesses 

entre o cliente e quem oferece o serviço. 

Da investigação efectuada, não foi ainda possível concluir relativamente 

a que tipo de arquivos se destinam os serviços disponibilizados, colocando-se 

a hipótese (não confirmada) de que se destinem a arquivos intermédios, tema 

que poderá igualmente ser desenvolvido em contributos posteriores. Por outro 

lado, seria também interessante alargar o estudo a todas as empresas 

prestadoras de serviços , nesta área, para além do universo da custódia de 

arquivos. 

Há que referir que as indiscutíveis vantagens anunciadas pelas 

empresas de outsourcing de custódia documental, não deixam, contudo, de 

colocar sérias questões que deverão suscitar a reflexão por parte de todos os 

envolvidos, designadamente no que concerne à confidencialidade relativa a 

dados pessoais, à qualidade dos serviços prestados e a sua adequação  

à teoria arquivística.  

Apesar de estes factos não serem alheios a um número significativo das 

empresas portuguesas (visível ao longo do presente trabalho), não deixam de 

ser relevantes reflectindo algumas fragilidades, nomeadamente a precária 

organização dos arquivos das próprias instituições ou a questão do acesso de 

dados pessoais a terceiros.  

Por outro lado, a atribuição da custódia documental a entidades externas 

coloca sérias questões relacionadas com a função de preservação do 

património, a qual é competência das instituições públicas, pelo que se 

afigura necessária uma intervenção no sentido de supervisionar as 

actividades pelas empresas de outsourcing por parte das entidades 

competentes. 
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Assim, se o presente trabalho constitui o início do estudo do outsourcing 

de gestão documental em Portugal, não deixará se ser, decerto, ponto de 

partida para reflexões futuras que possibilitem um alargamento do 

conhecimento destas empresas e de que modo o seu desempenho se reflecte 

e se insere na prática arquivística portuguesa. 
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APÊNDICE  2 – Carta de apresentação de objectivos (anexa ao questionário) 

 

 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Mestrado em Ciências da Documentação e da Informação 

À: _______ 

Assunto: Colaboração em tese de Mestrado - Preenchimento de questionário 

Lisboa, 20 de Junho de 2011 

 

Exmo(a) Senhor(a), 

Venho junto de V. Ex.ª solicitar o apoio da V/ empresa no sentido de tornar possível o 

preenchimento do Inquérito sobre Gestão Documental (outsourcing de custódia documental) 

que se anexa, destinado à elaboração de tese de Mestrado em Ciências da Documentação e 

da Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Desde já assumo o Compromisso de confidencialidade sobre as respostas obtidas, que serão 

apenas tratadas com fins estatísticos, para apresentação de resultados globais das empresas 

de custódia de documentos, e não divulgadas individualmente. 

Aproveito, ainda, para apresentar, desde já, a viabilidade na disponibilização futura de 

informações (produzidas na dissertação) que poderão ser úteis no desenvolvimento do V/ 

trabalho.  

 O inquérito, depois de preenchido poderá ser devolvido via e-mail para 

alexandrabventura.tese@gmail.com, ou pelo correio para: 

Alexandra Barros Ventura 
Rua Serpa Pinto, n.º16 
2580-370 Alenquer 

 

Para qualquer esclarecimento, agradeço o contacto através do mesmo endereço 

electrónico ou pelo telefone 918230364. 

De modo a que me seja possível o cumprimento dos prazos previstos, solicitava, 

ainda, que o envio fosse dos inquéritos preenchidos pudesse der efectuado com alguma 

celeridade, se possível até ao final de Junho de 2011. 

 

Agradecendo antecipadamente a disponibilidade na colaboração solicitada, 

apresento os melhores cumprimentos. 

 

         (Alexandra Maria Barros Ventura) 

Alexandra Maria Barros Ventura 
Rua Serpa Pinto, n.º 16 – 2580-370 Alenquer - 918230364 

alexandrabventura.tese@gmail.co 

mailto:alexandrabventura.tese@gmail.com
mailto:alexandrabventura.tese@gmail.co
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APÊNDICE  3 – Compromisso de confidencialidade (enviado por solicitação de 

umas das empresas) 

 
 

 
          Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
          Mestrado em Ciências da Documentação e da Informação 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Alexandra Maria Barros Ventura, nascida em 25-03-1976, portadora do cartão de cidadão 

n.º 10876757-4ZZ2, aluna do Mestrado de Ciências da Documentação e da Informação da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dirigido pelo Professor Doutor Paulo 

Farmhouse Alberto, vem declarar o seguinte: 

 

 A dissertação a apresentar no âmbito do mestrado visa o estudo das empresas de 

custódia documental em Portugal, contextualizando-as na prática arquivística actual. 

 A referida dissertação tem como orientador o Professor Doutor Carlos Guardado da 

Silva. 

 As informações recolhidas através de inquérito a efectuar a empresas de custódia 

documental, serão apenas tratadas com fins estatísticos, para apresentação de 

resultados globais e não divulgadas individualmente, assumindo, desde já, um 

compromisso de confidencialidade. 

 Após conclusão e defesa da dissertação, será entregue às empresas colaborantes, 

uma cópia da mesma. 

 

Lisboa, 11 de Julho de 2011 

 

 

(Alexandra Maria Barros Ventura) 

 

 

Alexandra Maria Barros Ventura 
Rua Serpa Pinto, n.º 16 – 2580-370 Alenquer - 918230364 

alexandrabventura.tese@gmail.com 
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APÊNDICE  4 – Relação das empresas de gestão documental, com serviço de 

custódia, segundo: 

 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - ISDIAH: Norma 

internacional para descrição de instituições com acervo arquivístico. Tradução 

de Vitor Manoel Marques da Fonseca. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

2009. [em linha «http://www.academia.org.br»] 

 

 

 
1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO 
NOME 

Arquidigit 

FORMA(S) PARALELA(S) DO 
NOME 

 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME  

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Arquidigit 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO Rua da Saudade, nº 65 - 2775-650   Carcavelos   

ENDEREÇO ELECTRÓNICO 
URL - 
http://www.arquidigit.online.pt/index_ficheiros/Page965.ht
m 

TELEFONE 214 586 133 / 35 

FAX 214 586 134 / 35 

CORREIO ELECTRÓNICO 
geral@arquidigit.online.pt ; info@arquidigit.online.pt; 
a.tecnica@arquidigit.online.pt 

RESPONSÁVEIS PELO 
CONTACTO 

 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO  

CONTEXTO GEOGRÁFICO E 
CULTURAL 

  

HISTÓRIA  

LEGISLAÇÃO 

Código do I.R.C. - Art.º 98º - Obrigações Contabilísticas das 
Empresas 
Código Comercial Português -  Art.º 40º - Arquivo e 
Conservação de Livros e Documentos 
Código do IVA - Art.º 52º - Prazo de Arquivo e Registo de 
Livros e Documentos 
 

ESTRUTURA ADIMINISTRATIVA  

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE 
ENTRADA DE DOCUMENTOS 

 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES  

ACERVO ARQUIVÍSTICO E 
OUTROS 

 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
E GUIAS 

 

4 ÁREA DE ACESSO  

http://www.academia.org.br/
http://www.arquidigit.online.pt/index_ficheiros/Page965.htm
http://www.arquidigit.online.pt/index_ficheiros/Page965.htm
mailto:geral@arquidigit.online.pt
mailto:info@arquidigit.online.pt
mailto:a.tecnica@arquidigit.online.pt
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HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

 

ACESSO E USO - CONDIÇÕES  

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão documental e serviços associados – custódia 
documental; custódia digital; pesquisa documental; 
microfilmagem; digitalização; alteração de suporte; 
pesquisa; limpeza e higienização de livros; restauro 
Consultoria – apoio universitário; pesquisa documental; 
gestão de arquivos; ciências documentais 

REPRODUÇÃO Microfilmagem; digitalização; alteração de suporte 

ÁREAS PÚBLICAS  

6 ÁREA DE CONTROLO  

IDENTIFICADOR DA 
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

 

IDENTIFICADORES DA 
INSTITUIÇÃO 

 

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO 
OU OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE 
ESCRITA 

Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa 
Arquidigit:http://www.arquidigit.online.pt/index_ficheiros/
Page965.htm   

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros Ventura, no 
âmbito da dissertação de mestrado A Externalização de 
Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO 
NOME/TÍTULO DO RECURSO 
SELECIONADO 

PT Arquidigit 
Arquidigit 

NATUREZA DA RELAÇÃO  

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO 
OU OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arquidigit.online.pt/index_ficheiros/Page965.htm
http://www.arquidigit.online.pt/index_ficheiros/Page965.htm
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME 
Arquivagest  
 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME 
Arquivagest – Documentos Digitais e Gestão 
Documental, S.A. 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Arquivagest 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Escritório e Armazém de Custódia: Lugar do Camarral, 
Estrada da Unicervi, Bloco A1 / A3 
2950-314 Palmela 
Escritório da sede: Rua Basílio Teles, nº35 - 3º e 4º 
andar - 1070-020 Lisboa 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.arquivagest.pt/conteudo.aspx?id=3&ida=9 

TELEFONE 
Escritório e Armazém de Custódia: 21 235 11 46  
2950-314 Palmela 
Escritório da sede: 21 836 70 20 

FAX Escritório da sede: 21 836 70 29  

CORREIO ELECTRÓNICO arquivagest@arquivagest.pt 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 1999 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a 
empresa, em que são definidas as condições de 
relacionamento entre os outorgantes 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES Edifício adaptado 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão Documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, pesquisa, captação ORC meta-dados; 
pickup & delivery. 
Consultoria em ciências documentais; workflow; 
rotação de backups informáticos; migração de 
dados/disponibilização de software específico aos 
clientes; venda de equipamento; sala de consulta; 
venda/manutenção/software de gestão de arquivos; 
apoio administrativo e documental 

6  ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Arquivagest  
http://www.arquivagest.pt/conteudo.aspx?id=3&ida=9   

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para 
uma caracterização das empresas portuguesas. 

http://www.arquivagest.pt/conteudo.aspx?id=3&ida=9
http://www.arquivagest.pt/conteudo.aspx?id=3&ida=9
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RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Arquivagest 
Arquivagest 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Arquivodoc 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Arquivodoc - Serviços de Arquivo Lda 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Arquivoc 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO Avenida Infante, 50, 9004 – 521 Funchal 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.arquivodoc.pt/home-pt.asp 

TELEFONE 291 772 335 

FAX 291 773 598 

CORREIO ELECTRÓNICO info@arquivodoc.pt 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 2005 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a 
empresa, em que são definidas as condições de 
relacionamento entre os outorgantes 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES Edifício adaptado 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão Documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, pesquisa, data entry; expurgo; pickup & 
delivery, 
Consultoria; rotação de backups informáticos; salas de 
consulta; venda/manutenção/software de gestão de 
arquivos; apoio administrativo e documental 

6  ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Arquivodoc 
http://www.arquivodoc.pt/home-pt.asp 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para 
uma caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Arquivagest 
Arquivagest 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 

http://www.arquivodoc.pt/home-pt.asp
mailto:info@arquivodoc.pt
http://www.arquivodoc.pt/home-pt.asp
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Brightpixel 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Brightpixel- Gestão de Conteúdos Audiovisuais 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Brightpixel 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 
Rua Ivone Silva, nº 6-8ºEsq – Edifício Arcis - 1050-124 
Lisboa 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://brightpixel.pt/ 

TELEFONE 936 820 349 

CORREIO ELECTRÓNICO orlando.goncalves@brightpixel.pt 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 2005 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 
Auditoria/ consultoria; Descrição Arquivística e Gestão 
de Conteúdos; Preservação, Armazenamento e Acesso 

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Brightpixel  http://brightpixel.pt/ 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Brightpixel   
Brightpixel   

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 
 

http://brightpixel.pt/
mailto:orlando.goncalves@brightpixel.pt
http://brightpixel.pt/
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Bsafe 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Bsafe-Serviços de Arquivo 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Bsafe 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Sede: Estrada de Alfragide, Lote 107, edifício A2 - 
2610 - 008 Amadora 
Depósito de Arquivo: Núcleo Empresarial da Venda 
do Pinheiro, Quinta dos Estrangeiros, Armazém 95, 
Zona Sul - Bloco II - 2665-602 Venda do Pinheiro 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.bsafe.pt/contacto.html 

TELEFONE 
Sede:219 749 311/2 
Depósito de Arquivo: 219 663 160 

FAX 
Sede: 219 749 313 
Depósito de Arquivo: 219 663 169 

CORREIO ELECTRÓNICO 
Geral: contacto@bsafe.pt 
Delegação em Angola – Dindocs: contacto@bsafe.pt 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 
Ano de fundação/início de actividade: 2006 
Concluída a fusão com a Dindocs, especialista em 
custódia de documentos e tapes: 2010 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a 
empresa, em que são definidas as condições de 
relacionamento entre os outorgantes 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, pesquisa, data entry; expurgo; pickup 
& delivery, 
Consultoria; rotação de backups informáticos; salas 
de consulta; apoio administrativo e documental 

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Bsafe 
 http://www.bsafe.pt/contacto.html 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para 
uma caracterização das empresas portuguesas. 

 RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Brightpixel   
Brightpixel   

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

http://www.bsafe.pt/contacto.html
mailto:contacto@bsafe.pt?subject=Pedido%20de%20contacto&body=Se%20pretender%20colocar-nos%20alguma%20questão,%20dúvida%20ou%20simplesmente%20que%20o%20contactemos,%20por%20favor,%20indique-nos%20%0A%20o%20Assunto,%20a%20Empresa,%20Nome,%20Telefone%20e%20e-mail%20de%20Contacto.%0A%0AObrigado
mailto:contacto@bsafe.pt?subject=Pedido%20de%20contacto&body=Se%20pretender%20colocar-nos%20alguma%20questão,%20dúvida%20ou%20simplesmente%20que%20o%20contactemos,%20por%20favor,%20indique-nos%20%0A%20o%20Assunto,%20a%20Empresa,%20Nome,%20Telefone%20e%20e-mail%20de%20Contacto.%0A%0AObrigado
http://www.bsafe.pt/contacto.html
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Clickdoc 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Clickdoc 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO Av. 5 Outubro, 96 - 9ºC - 1050-060 Lisboa 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.clickdoc.pt/site/servicos/9/ 

TELEFONE 217 951 209  

FAX 217 951 209  

CORREIO ELECTRÓNICO 

Geral: contacto@clickdoc.pt; Direcção de 
Consultoria Documental: consultoria@clickdoc.pt; 
Direcção Comercial: comercial@clickdoc.pt; 
Direcção Técnica: tecnica@clickdoc.pt 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão documental; workflow; software de gestão 
de arquivo; gestão de bibliotecas e centros de 
dcoumentação; integração; webdesign; gestão 
documental para operadores turísticos e agências de 
viagens; gestão de museus e obras de arte 
Consultoria de gestão de arquivos; consultoria de 
gestão de museus; consultoria de gestão de 
bibliotecas; transferência de suportes; gestão de 
activos; custódia documental 

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Clickdoc 
http://www.clickdoc.pt/site/servicos/9/ 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para 
uma caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Clickdoc 
Clickdoc 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 

http://www.clickdoc.pt/site/servicos/9/
mailto:contacto@clickdoc.pt
mailto:consultoria@clickdoc.pt
mailto:comercial@clickdoc.pt;
mailto:tecnica@clickdoc.pt
http://www.clickdoc.pt/site/servicos/9/
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Dibaco 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Dibaco Gestão Documental, Lda. 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Dibaco 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 
R. do Passeio Alegre, n.1/20, sala 3.2 – 4150-589 Porto 
Centro Empresarial de Aveiro, Zona Industrial de Aveiro 
Sul – 3810-783 N. Sr.ª Fátima, Aveiro 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.dibaco.pt/ 

TELEFONE 960140227 

FAX 
Sede: 219 749 313 
Depósito de Arquivo: 219 663 169 

CORREIO ELECTRÓNICO geral@dibaco.pt 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 2005 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a 
empresa, em que são definidas as condições de 
relacionamento entre os outorgantes 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES Edifício adaptado 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, pesquisa, expurgo; workflow; pickup & 
delivery, 
Consultoria; venda de equipamentos; salas de consulta; 
vendas/manutenção/software de gestão de arquivos; 
apoio administrativo e documental 

REPRODUÇÃO Microfilmagem; digitalização  

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Dibaco 
http://www.dibaco.pt/ 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros Ventura, 
no âmbito da dissertação de mestrado A Externalização 
de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Dibaco 
Dibaco 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 

http://www.dibaco.pt/
http://www.dibaco.pt/
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME E.A.D. 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME E.A.D. Empresa de Arquivo de Documentação 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, E.A.D. 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Sede: Parque Industrial Mata Lobos Lote, Nº 2 - Apartado 151- 
950-901 Palmela 
Delegação Norte: Via José Régio (E.N. 13), Centro Empresarial 
Vilar do Pinheiro, Nº82info@ead.pt485-860 Vilar do Pinheiro 
Delegação Açores:  Parque Empresarial Pico D'Água Park, Rua 6 
Nº 9 - 9600-049 PICO DA PEDRA, S. Miguel, Açores  
Delegação Madeira: Caminho da Ribeira Grande, nº 55, Letra H, 
Lombo dos Aguiares - 9020-117 Funchal  

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.ead.pt/ead/empresa_ead_pt.php 

TELEFONE 

Sede: 212 338 420  
Delegação Norte: 229 279 920  
Delegação Açores: 296 636 579/580  
Delegação Madeira: 291 757 045  

FAX 

Sede: 212 338 429 
Delegação Norte: 229 279 929 
info@ead.pt485-860 VILAR DO PINHEIRO  
Delegação Açores: 296 636 581 
Delegação Madeira: 291 757 045 

CORREIO ELECTRÓNICO info@ead.pt 

mailto:info@ead.pt
http://www.ead.pt/ead/empresa_ead_pt.php
mailto:info@ead.pt
mailto:info@ead.pt
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3 ÁREA DE  
DESCRIÇÃO 

 

HISTÓRIA DA 
INSTITUIÇÃO 

Ano de fundação/início de actividade: 1993 
A empresa instalou-se no Barreiro, no Parque Industrial da 
Quimiparque, numas instalações que garantiam condições de 
segurança e de confidencialidade para se efectuar a Custódia Gestão 
de Arquivo dos seus Clientes. Em Dezembro de 1997, fruto da 
expansão do negócio e da própria necessidade de melhorar as suas 
condições de funcionalidade, a EAD mudou-se para Palmela, junto dos 
principais eixos de comunicação terrestres com área metropolitana de 
Lisboa, para instalações próprias, concebidas e construídas de raiz para 
a guarda da documentação com as melhores condições de segurança e 
de confidencialidade. 
Em Dezembro de 1999 a empresa constituiu mais um marco no seu 
historial de crescimento, abrindo uma Delegação em Vila do Conde, 
mais concretamente na Zona Industrial da Varziela. Com a constituição 
desta unidade, a EAD alargou o âmbito logístico da sua actividade a 
todo o País continental. As necessidades do mercado em matéria de 
Arquivo e de Gestão Documental foram evoluindo e conduziram à 
criação da Divisão de Arquivos Ópticos em Fevereiro de 2001, estrutura 
especificamente orientada para a digitalização em massa de 
documentos em formato papel. 
O alargamento contínuo de competências e o crescimento do número 
de clientes passou, entretanto, a exigir maior capacidade de resposta e 
melhor Qualidade no atendimento por parte da EAD aos seus Clientes. 
O Contact Center veio, em Abril de 2002, revolucionar a filosofia de 
atendimento ao Cliente, apostando-se na personalização da recepção e 
do desenvolvimento de solicitações. 
No ano de 2003 a EAD lança-se nos caminhos da Certificação dos seus 
processos de suporte aos Serviços prestados, com a implementação do 
Sistema de Gestão da Qualidade EAD, de acordo com os requisitos da 
norma ISO 9001:2000: Sistemas de Gestão da Qualidade. Em 2005, o 
Grupo CTT integrou o corpo accionista da empresa ao adquirir 51% do 
seu capital social. Para os clientes, os principais benefícios virão da 
criação de sinergias com outras empresas do Grupo CTT: a Multicert 
(certificação digital de documentos), a Mailtec (impressão e 
envelopagem), a DSTS (gestão electrónica de documentos) e a CTT 
Expresso (entrega e recolha).In 
http://www.ead.pt/ead/empresa_ead_pt.php 
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LEGISLAÇÃO 

Lei nº 46/2007 
Decreto-Lei nº 149/83, de 5 de Abril;  
Decreto-Lei nº 51/2002 
Decreto-lei nº 221/96Art. 115.º CIRC, art. 118.º CIRS e art. 40.º Cód 
Comercial 
Decreto -Lei nº 106/2001 
Portaria nº 1039/2001, de 27 de Agosto 
Decreto-Lei nº 93/2007 
Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto 
Decreto-Lei nº 256/2003 
Decreto-Lei nº 196/2007 
Decreto-Lei nº 279/2000 
Portaria nº 118/90 
Lei nº 107/2001 
Decreto-Lei nº 447/88 
Lei nº 67/98 
Decreto-Lei nº 121/92 
Decreto Regulamentar nº 16/95 
Portaria nº 852/85, de 9 de Novembro 
Portaria Nº 542/2003 
Portaria Nº 449/83 
Decreto Nº 87/82 
Portaria n.º 755/2010 
Portaria nº 1141/2010 
Portaria n.º 1197/2010 

POLÍTICAS DE 
GESTÃO E DE 
ENTRADA DE 
DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a empresa, em que são 
definidas as condições de relacionamento entre os outorgantes 

PRÉDIO(S) - 
INSTALAÇÕES 

Edifícios adaptados e construídos de raiz 

5 ÁREA DE 
SERVIÇOS 

 

PESQUISA 

Gestão Documental e serviços associados – custódia; digitalização, data 
entry; expurgo; pesquisa, captação ORC meta-dados. 
Consultoria; rotação de backups informáticos; migração de 
dados/disponibilização de software específico aos clientes; sala de 
consulta; venda/manutenção/software de gestão de arquivos; apoio 
administrativo e documental 

REPRODUÇÃO Microfilmagem; digitalização 

 6 ÁREA DE 
CONTROLO 

 

REGRAS E/OU 
CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de instituições com 
acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, 
REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E 
FORMA(S) DE 
ESCRITA 

Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa E.A.D. 
http://www.ead.pt/ead/empresa_ead_pt.php 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=2&iddr=207.2010&iddip=2010057469
http://www.ead.pt/ead/empresa_ead_pt.php
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NOTAS DE 
DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros Ventura, no âmbito da 
dissertação de mestrado A Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma caracterização 
das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM 
ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E 
FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO 
NOME/TÍTULO DO 
RECURSO 
SELECIONADO 

PT E.A.D. 
E.A.D. 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, 
REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Esegur 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Esegur – Gestão de Documentos e arquivos 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Esegur 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Sede:  Rua da Guiné, 7/7-A - 2689-517 PRIOR VELHO 
Telefone  21 949 11 10  Fax 21 949 11 72 
Delegação de Palmela: Morada: Quinta da Marquesa IV, Edifício 
Palmela 3 
2950-557 Quinta do Anjo  
Telefone: 21 110 22 11 Fax: 21 110 22 99  

ENDEREÇO ELECTRÓNICO 
http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ctl/D
etails/mid/447/Default.aspx?srv=0 

TELEFONE 
Sede: 21 949 11  
Delegação de Palmela: 21 110 22 11  

FAX 
Sede: 21 949 11 72 
Delegação de Palmela: 21 110 22 99 

CORREIO ELECTRÓNICO esegur@esegur.pt 

http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ctl/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0
http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ctl/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0
mailto:esegur@esegur.pt
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3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 

A ESEGUR iniciou a sua actividade em 01 de Março de 1994, 
possuindo para o efeito o Alvará Nº 37 do Ministério da 
Administração Interna ( Dec. Lei 276/93 ). 
2001 - O crescimento sólido e o posicionamento alcançado no 
mercado de Segurança Privada fez com que, em apenas 7 
anos, a ESEGUR alargasse a sua estrutura accionista, o que 
lhe permitiu uma maior solidez financeira para enfrentar 
novos desafios. 
 Com a entrada da CGD para o seu capital accionista em 50%, 
partilhado com o Grupo Espírito Santo (50%), pôde a ESEGUR 
iniciar um grande projecto, em 2002, com o início da 
actividade de Transporte de Valores, que lhe viria a 
proporcionar a liderança destacada no mercado da 
especialidade. 
2002 
 
Este projecto implicou significativos investimentos, quer com 
a constituição de uma vasta frota de blindados, quer com a 
aquisição de novas instalações em Lisboa, Porto, Coimbra e 
Algarve, que se traduziram num significativo crescimento de 
volume de vendas e dos resultados. 
Outro dos eventos a registar no decurso do ano 2002, e em 
que a ESEGUR assumiu papel de relevo, foi o da recolha do 
escudo, seu tratamento e depósito no Banco de Portugal, 
como consequência da introdução do Euro no final de 2001, 
tendo constituído uma tarefa de enorme dimensão a nível 
nacional, a que correspondeu integralmente dentro dos 
prazos previstos, numa demonstração clara da sua 
capacidade operativa e organizacional. 
 2003 - Redimensionada a estrutura, à luz de um potencial de 
negócio cuidadosamente estudado, a ESEGUR assumiu, em 
sintonia com a estratégia delineada, um papel 
preponderante no mercado da Actividade de Segurança 
Privada em Portugal, definindo-se novos objectivos de 
crescimento nas áreas de Vigilância Humana e Sistemas de 
Segurança e de consolidação e melhoria dos níveis de 
qualidade do serviço de Transporte e de Tratamento de 
Valores. 
2004 - A manutenção da liderança, acompanhada de um 
crescimento de 17% só foi possível pela contínua melhoria do 
serviço prestado ao Cliente. Tirando partido da sua estrutura 
accionista, a ESEGUR criou novas soluções para dar resposta 
às necessidades do mercado.  
Assim, foram integrados os Sistemas de Transportes (X-Tran-
SIMS-GPS) e de Tratamento e Guarda de Valores (STGV), que 
permitem o controlo permanente entre o momento da 
recolha/saída até à entrega/crédito em conta do Cliente 
final, alcançando um elevado nível de segurança e de 
eficácia. 
Em 2006, a ESEGUR iniciou uma nova área de negócio, com a 
Gestão de Documentos e de Arquivos, sendo já uma das 
maiores a actuar no mercado 
2007 Renovação da Certificação de Sistemas de Qualidade ISO 
9001:2000 e extensão do âmbito à nova Área de actividade, 
Gestão de Documentos e de Arquivos 
2008A ESEGUR adquiriu em 2008 as Empresas Cidade Gestão 
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e Cidade Trabalho como uma aposta concreta na evolução, 
qualificação e continuidade da sua actividade de gestão 
documental e de arquivos, permitindo ocupar uma posição de 
relevo num mercado tendencialmente exigente e em 
expansão 
Já em 2008, a ESEGUR alargara a sua actividade de 
Transporte e de Tratamento de Valores às Regiões 
Autónomas da Madeira e Açores, tendo procedido à 
inauguração das suas instalações definitivas no decurso de 
2009. 
Esta expansão representou um investimento de cerca de 1,5 
milhões de euros, na criação de infra-estruturas e aquisição 
de veículos, e, numa primeira fase, representa a criação de 
cerca de 30 novos postos de trabalho. In 

http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ct
l/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE 
ENTRADA DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a empresa, 
em que são definidas as condições de relacionamento entre 
os outorgantes 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES Edifício adaptado 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão Documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, pesquisa, captação ORC meta-dados; pickup & 
delivery. 
Consultoria em ciências documentais; workflow; rotação de 
backups informáticos; migração de dados/disponibilização de 
software específico aos clientes; venda de equipamento; sala 
de consulta; venda/manutenção/software de gestão de 
arquivos; apoio administrativo e documental 

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de instituições 
com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE 
ESCRITA 

Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresaEsegur 
http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabi
d/60/ctl/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros Ventura, no 
âmbito da dissertação de mestrado A Externalização de 
Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO 
DO RECURSO SELECIONADO 

PT Esegur 
Esegur 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ctl/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0
http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ctl/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0
http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ctl/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0
http://www.esegur.pt/SolucoesESEGUR/BancaeServicos/tabid/60/ctl/Details/mid/447/Default.aspx?srv=0
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Fernandes e Canhoto 

FORMA(S) PARALELA(S) DO NOME F & C – Gestão Documental 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, F&C – Gestão Documental 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 
Quinta da Torre – Vila Amélia – Pavilhão F 
CCI 9903 – Quinta do Anjo, 2950-805 Palmela 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.fcanhoto.pt/index.htm 

TELEFONE 217958382 

FAX 217958384 

CORREIO ELECTRÓNICO geral@fcanhoto.pt 
3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 1997 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Digitalização 
Microfilmagem 
Desenvolvimento de sistemas 
OCR – Reconhecimento óptico de caracteres; ICR (Inteligent 
Character Recognition: OMR (Optimal Mark Recognition) 
Consultoria 
Conversão de suportes 
Destruição de documentos 
Arquivo 
Soluções: recuperação de informação; expurgo; 
microfilmagem, desenvolvimento de sistemas para integração 
das imagens/índices à medida das necessidades de cada 
cliente 
Produtos: EasyDocs (mecanismo de Workflow): Easy Invoices; 
Easyarqchive (solução de arquivo de imagens); Easyforms 
(leitura óptica de formulários) 

REPRODUÇÃO 
Digitalização 
Microfilmagem 

4 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Fernandes e Canhoto 
http://www.fcanhoto.pt/index.htm 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros Ventura, no 
âmbito da dissertação de mestrado A Externalização de 
Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

http://www.fcanhoto.pt/index.htm
mailto:geral@fcanhoto.pt
http://www.fcanhoto.pt/index.htm
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5. RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Fernandes e Canhoto 
Fernandes e Canhoto 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Gadsa 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Gadsa – Arquivo e Depósito de Documentação 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Gadsa 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Sede: Rua Ferro – Quinta dos Palmares, Fetais – 2680-177 
Camarate 
Delegação Norte: Zona Indutrial da Maia 
Rua Hernâni Pereira Maia, 42, 4470-605 Maia 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.gadsa.pt/ 

TELEFONE 
Sede: 219896900 
Delegação Norte: 229429646/7 

FAX 
Sede: 219896909 
Delegação Norte: 229429648 

CORREIO ELECTRÓNICO info@gadsa.pt 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 
Ano de fundação/início de actividade em Portugal: 2000 
Empresa ibérica, fundada em 1989 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a 
empresa, em que são definidas as condições de 
relacionamento entre os outorgantes 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES Edifício construído de raiz 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão Documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, pesquisa, data entry; expurgo; pickup & 
delivery. 
Consultoria; workflow; rotação de backups informáticos; 
migração de dados/disponibilização de software 
específico aos clientes; venda de equipamento; salas de 
consulta; venda/manutenção/software de gestão de 
arquivos; apoio administrativo e documental 

REPRODUÇÃO Microfilmagem; digitalização 

4 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Gadsa 
http://www.gadsa.pt/ 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 
ISIDIAH: Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

5. RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Gadsa 
Gadsa 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

http://www.gadsa.pt/
mailto:info@gadsa.pt
http://www.gadsa.pt/
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Keepitsafe 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Keep[it]safe 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Keepitsafe 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 
Rua Belmiro Marques, 5, Zona Industrial - 2540 - 050 
Bombarral 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.keepitsafe.pt/contactos.php 
TELEFONE 262 601 488 

FAX 262 601 484 

CORREIO ELECTRÓNICO info@keepitsafe.pt 
5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão de arquivos; Digitalização de documentos; 
Gestão Documental; Guarda backup; Gestão electrónica 
de documentos 
Solução de Custódia: criação do plano de classificação 
para custódia; Embalamento;  Registo de conteúdos; 
transporte para custódia; localização dos contentores; 
serviços de gestão; Consultas e destruição. 
Elaboração de: plano de classificação; tabela de 
avaliação e selecção; tabela de eliminação 
 

REPRODUÇÃO Digitalização;  

6  ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH:  Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Keepitsafe 
http://www.keepitsafe.pt/contactos.php 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Keepitsafe 
Keepitsafe 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 

http://www.keepitsafe.pt/contactos.php
mailto:info@keepitsafe.pt
http://www.keepitsafe.pt/contactos.php
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Papiro 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Papiro-Empresas de Gestão de Arquivo, S.A. 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Papiro 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Delegação Sul: Parque Industrial do Porto Alto, Lt14 - 
2135-009 Samora Correia 
Delegação Norte: Zona Industrial de Fontiscos, Lugar 
de Telheiras, Armazém 18 - 4780-583 Santo Tirso 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO 
http://www.papiro.pt/canais4599.html?id_menu=5&id
_canal=103 

TELEFONE 
Delegação Sul: 263 659 270 
Delegação Norte: 252 860 650  

FAX Delegação Norte: 252 860 659 

CORREIO ELECTRÓNICO 
Delegação Sul: papiro@papiro.pt 
Delegação Norte: papiro-norte@papiro.pt 

http://www.papiro.pt/canais4599.html?id_menu=5&id_canal=103
http://www.papiro.pt/canais4599.html?id_menu=5&id_canal=103
mailto:papiro@papiro.pt
mailto:papiro-norte@papiro.pt
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3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 2001 

LEGISLAÇÃO 

Decreto-Lei n.º 51/2002 de 2 de Março 
Lei 107/2001, de 8 de Setembro 
Portaria n.º 1039/2001 de 27 de Agosto 
Portaria n.º 412/2001 de 17 de Abril 
Decreto-Lei n.º 106/2001 de 06 de Abril 
Decreto-Lei n.º 279/2000, de 10 de Novembro 
Decreto Regulamentar n.º 16/2000 de 02 de Outubro 
Deliberação n.º 60/2000 de 07 de Dezembro de 1999 
Decreto-Lei 290-D/99, de 2 de Agosto 
Decreto-Lei 371/98 de 23 de Novembro 
Lei 67/98, de 26 de Outubro 
Lei n.º 105/97 de 13 de Setembro, art.º 6º 
Decreto-Lei 60/97, de 20 de Março 
Decreto-Lei 221/96, de 23 de Novembro 
Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto 
Lei n.º 18/92, de 6 de Agosto 
Portaria 693/93, de 22 de Julho 
Decreto-Lei n.º 121/92, de 2 de Julho 
Decreto-Lei n.º 106-G/92, de 1 de Junho 
Decreto-Lei n.º 295/91, de 16 de Agosto 
Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho 
Portaria 118/90, de 15 de Fevereiro 
Portaria n.º 974/89, de 13 de Novembro 
Decreto-Lei 110/89, de 13 de Abril 
Decreto-Lei 447/88, de 10 de Dezembro 
Portaria 131/86, de 3 de Abril 
Portaria 852/85, de 9 de Novembro 
Lei n.º 13/85, de 6 de Julho 
Portaria 448/83, de 19 de Abril 
Decreto-Lei n.º 149/83, de 5 de Abril 
Decreto-Lei n.º 87/82, de 13 de Julho 
Decreto-Lei n.º 429/77, de 15 de Outubro 
Portaria n.º 703/76, de 25 de Novembro 
Portaria 206/76, de 18 de Maio 
Código Comercial, art.º 40. 
Código do IRC, art.º 115  

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a 
empresa, em que são definidas as condições de 
relacionamento entre os outorgantes 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES Edifício adaptado 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão Documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, microfilmagem; data entry; expurgo; 
workflow pickup & delivery; pesquisa  
Consultoria; workflow; rotação de backups 
informáticos; venda de equipamento; salas de 
consulta; venda/manutenção/software de gestão de 
arquivos; apoio administrativo e documental 
 

REPRODUÇÃO Microfilmagem, digitalização 
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6  ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH: Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Papiro 
http://www.papiro.pt/canais4599.html?id_menu=5&id
_canal=103 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para 
uma caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Papiro 
Papiro 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 

http://www.papiro.pt/canais4599.html?id_menu=5&id_canal=103
http://www.papiro.pt/canais4599.html?id_menu=5&id_canal=103
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Questadata 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME Questdata – Gestão de Arquivos 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Questdata 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 
Centro Industrial de Loulé, Zona Nascente,Lote 6 B – 
Campina de Baixo - 8100-272 LOULÉ 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.questdata.pt/  

TELEFONE 
289 321 605 / 289 321 980 
966 932 198 

FAX 289 321 518 

CORREIO ELECTRÓNICO 

Geral: geral@questdata.pt 
Arquivos e Consultas: arquivos@questdata.pt 
Comercial e Proposta: comercial@questdata.pt 
Tecnologia e Suporte: tic@questdata.pt 
Logística e Recolhas / Entregas: logistica@questdata.pt 
Direcção e Gestão: direccao@questdata.pt 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 

Ano de fundação/início de actividade: 1999 
A Questdata – Gestão Documental Lda, surge na região 
do Algarve, na Zona Industrial de Vilamoura, no final 
1999 com base num projecto inovador. Este projecto 
foi apresentado ao BIC – Business Inovation Centre de 
Olhão para o concurso AlgarveInovação99, sendo 
premiado com o 1º lugar. 
Porque a Gestão da Informação (nos seus vários 
formatos físicos e digitais) constitui um dos grandes 
desafios do futuro, a Questdata surgiu para 
proporcionar às empresas, soluções na área de Gestão 
de Documentos e da Informação. 
A empresa tem como principal serviço a Custódia e 
Gestão de Arquivos, sendo pioneira e única a prestar 
este tipo de serviços no Algarve. In 
http://www.questdata.pt/quem-somos/ 

LEGISLAÇÃO 

Legislação de Arquivo sobre sociedades 
Decreto-Lei n.º 429/77, de 15 de Outubro. 
Lei n.º 105/97 de 13 de Setembro, art.º 6º 
Portaria n.º 703/76, de 25 de Novembro 
Portaria 118/90, de 15 de Fevereiro 
Portaria 206/76, de 18 de Maio 
Código Comercial, art.º 40 
Código do IRC, art.º 115 
Regulamentos Arquivísticos 
Portaria nº412/2001 
Portaria nº 1392/2006 
Portaria nº 1185/2002 
Portaria nº 523/2006 
Portaria nº 401-A/2007 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE ENTRADA 
DE DOCUMENTOS 

Através de contrato celebrado entre o cliente e a 
empresa, em que são definidas as condições de 
relacionamento entre os outorgantes 

PRÉDIO(S) - INSTALAÇÕES Edifício construído de raiz 

http://www.questdata.pt/
mailto:geral@questdata.pt
mailto:arquivos@questdata.pt
mailto:comercial@questdata.pt
mailto:tic@questdata.pt
mailto:logistica@questdata.pt
mailto:direccao@questdata.pt
http://www.questdata.pt/quem-somos/
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5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Gestão Documental e serviços associados – custódia; 
digitalização, data entry; expurgo; pickup & delivery; pesquisa 
Consultoria; workflo; migração de dados/disponibilização de 
software específico aos clientes; venda de equipamento; salas 
de consulta; venda/manutenção/software de gestão de 
arquivos; apoio administrativo e documental 

REPRODUÇÃO digitalização 

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH: Norma internacional para a descrição de instituições 
com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Questadata 
http://www.questdata.pt/  

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros Ventura, no 
âmbito da dissertação de mestrado A Externalização de Serviços 
de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Questdata 
Questada 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.questdata.pt/
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Step Ahead Consulting 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Step Ahead Consulting 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 
Edificio D. Pedro I Quinta da Fonte 2770-071 Paço de 
Arcos 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.stepahead.pt/quem.html 

TELEFONE 21 440 22 10 

CORREIO ELECTRÓNICO contact@stepahead.pt 
3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 2001 

CONTEXTO GEOGRÁFICO E CULTURAL   

HISTÓRIA 

Fundada em 2001, a Step Ahead Consulting é uma 
Consultora internacional na área das Tecnologias de 
Informação (TI), que foca a sua actividade na área de 
Optimização de Processos, não só empresariais, mas 
também, com uma forte especialização em áreas 
institucionais como a Gestão Consular e os Registos e 
Notariado. In http://www.stepahead.pt/quem.html 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Optimização de processos 
Gestão consular 
Gestão de património 
Registos e notariado 
Gestão e custódia de arquivo 
ITPS 

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH: Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Step Ahead Consulting 
http://www.stepahead.pt/quem.html 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para 
uma caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Step Ahead Consulting 
Step Ahead Consulting 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 
 

http://www.stepahead.pt/quem.html
mailto:contact@stepahead.pt
http://www.stepahead.pt/optimizacao.html
http://www.stepahead.pt/consular.html
http://www.stepahead.pt/registos.html
http://www.stepahead.pt/registos.html
http://www.stepahead.pt/quem.html
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1 ÁREA DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO 
NOME 

Stepti 

OUTRA(S) FORMA(S) DO 
NOME 

Step – Tecnologias de Informação 
Step tecnologias de informação – gestão documental e 
workflow 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Step tecnologias de informação – gestão documental 
e workflow 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO Praça de Alvalade, 7 2.º direito - 1700-036 Lisboa 

ENDEREÇO 
ELECTRÓNICO 

https://extranet.stepti.com/index.php?option=com_content&
task=view&id=125&Itemid=104 

TELEFONE 213513340 

FAX 213513349 

CORREIO ELECTRÓNICO contactos@stepti.com 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 
Gestão de arquivo físico (recuperação, manutenção, 
catalogação) 
Inventariação; arrumação; codificação; base de dados 

6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU 
CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH: Norma internacional para a descrição de instituições 
com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, 
REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) 
DE ESCRITA 

Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Stepti 
https://extranet.stepti.com/index.php?option=com_content&
task=view&id=125&Itemid=104 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros Ventura, no 
âmbito da dissertação de mestrado A Externalização de 
Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM 
ENTIDADES COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E 
FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO 
NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Stepti 
Stepti 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, 
REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 
 
 

https://extranet.stepti.com/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=104
https://extranet.stepti.com/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=104
mailto:contactos@stepti.com
https://extranet.stepti.com/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=104
https://extranet.stepti.com/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=104
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME Safebox 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME 
Safebox – Gestão e Custódia de Arquivo, SA 
Safebox - Urbanos 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, Safebox – Gestão e Custódia de Arquivos, SA 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Safebox: 
Estr. Nacional 115, Km 5, Ct.Empresarial Ccc - 2660-354 
Casal Novo, Santo António dos Cavaleiros, Loures 
Grupo Urbanos 
Delegação Lisboa: Loures Business Park Estrada Nacional 115 
2660-515 São Julião do Tojal 
Delegação Porto:Rua Alto de Bailares, 637, Alto da Sapateira 
Santiago do Bougado 
Delegação Faro: MARF - Pavilhão do Mercado, Ed. A1, Sítio de 
Guilhim, C.P. 27-M - 8009-021 Faro 
Delegação Mealhada: Zona Ind. da Pedrulha, Lt 16, Casal 
Comba - 3050-078 Mealhada 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO 
http://www.urbanos.com/document_management/solucoes-
de-gestao-documental 

TELEFONE 
Safebox: 219 738 800 

Grupo Urbanos: 707 200 777  

FAX 

Safebox: 219 738 809 
Grupo Urbanos 
Delegação de Lisboa: 219 738 809 
Delegação do Porto: 252 480 169 
Delegação de Faro: 289 585 469 
Delegação da Mealhada: 231 209 528 

CORREIO ELECTRÓNICO 

Safebox:  
Grupo Urbanos 
Delegação de Lisboa: lisboa@urbanos.com 
Delegação do Porto: porto@urbanos.com 
Delegação de Faro: algarve@urbanos.com 
Geral: geral.express@urbanos.com 

 

http://www.urbanos.com/document_management/solucoes-de-gestao-documental
http://www.urbanos.com/document_management/solucoes-de-gestao-documental
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3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Empresa do grupo Urbanos, criada em 2002. 

HISTÓRIA 

A URBANOS iniciou a sua actividade em 1990, na 
altura, somente com a empresa CCC Transportes 
Urbanos, Lda., com a convicção clara de satisfazer a 
necessidade básica de um sector de actividade 
específico: o informático. Há 19 anos os sistemas 
informáticos eram de grandes dimensões, sendo 
extremamente difícil em Portugal assegurar o seu 
transporte com qualidade e segurança. A CCC 
Transportes Urbanos, Lda. fora então criada para 
preencher uma lacuna no mercado, alcançando 
desde o início a posição de líder neste segmento. 
Com a evolução contínua do seu desempenho neste 
segmento de mercado, a empresa alarga os seus 
serviços nos restantes sectores de actividade, 
actuando hoje nos sectores de Mudanças de 
Habitação, Mudanças de Escritórios e Mudanças 
Internacionais. A partir deste momento, a empresa 
cresce de uma forma notável, existindo um 
crescimento de vendas, bem como da estrutura 
operacional, ao nível  da armazenagem, viaturas e 
recursos humanos. 
Em 1999 a Transportes Urbanos abre a sua primeira 
filial localizada no Porto, mais concretamente na 
Zona da Maia. Também no mesmo ano, é formada a 
3ª empresa com a denominação de Planlog - Gestão 
e Logística, S.A. Esta empresa presta serviços de 
logística integrada, com especial ênfase no sector 
das telecomunicações móveis. É a partir deste 
momento que se inicia o conceito de Grupo CCC. 
Em 2000 a Transportes Urbanos abre a sua 2ª filial, 
em Albufeira, a fim de satisfazer as necessidades de 
mudanças no Sul do País.  
Em Dezembro de 2002, é criada a Safebox – Gestão e 
Custódia de Arquivo, S.A e em 2005, a Translogart – 
Logística de Obras de Arte, S.A.  
Mais recentemente, o Grupo Urbanos adquiriu a TEX- 
Transporte de Encomendas Expresso, S.A.. No 
seguimento de uma política de crescimento 
sustentado do Grupo, esta integração irá consolidar 
a oferta global da Urbanos ao nível da logística com 
distribuição capilar de mercadorias. 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 
Digitalização; software  de gestão documental; 
planos de arquivo; custódia e rotação de suportes 
magnéticos 
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6 ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH: Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa Safebox 
http://www.urbanos.com/document_management/solu
coes-de-gestao-documental 

NOTAS DE DESCRIÇÃO 

Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 
Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para uma 
caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT Safebox 
Safebox 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 
 

http://www.urbanos.com/document_management/solucoes-de-gestao-documental
http://www.urbanos.com/document_management/solucoes-de-gestao-documental
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1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

TIPO Empresa 

FORMA AUTORIZADA DO NOME TBfiles 

OUTRA(S) FORMA(S) DO NOME TB files- Armazenamento e Gestão de arquivo 

CLASSIFICAÇÃO 
PRT 620 
Portugal, TB files- Armazenamento e Gestão de 
arquivo 

2 ÁREA DE CONTACTO  

ENDEREÇO 

Centro Logístico Zona Centro/Sul: Avenida 
Combatentes Abrunheira Park-armz C, Abrunheira-
São Pedro, Penaferrim - 2710 SINTRA  
Centro Logístico Zona Norte: Rua do Bairro, 
Armazém H, Vila do Conde - 4485-010  Aveleda, 
Porto  
Centro Logístico de Moçambique: Avenida da União 
Africana nº 7666, Matola - Moçambique 
Centro Logístico de Bucareste: Str Mihai Voda, Nr1, 
Ap 4, sector 5, Bucareste - Roménia 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO http://www.tbfiles.com/ 

TELEFONE 

Centro Logístico Zona Centro/Sul: 219 250 742  
Centro Logístico Zona Norte: 229999160  
Centro Logístico de Moçambique: +258 21 466 650 
Centro Logístico de Bucareste: +407 21 557 566 

FAX 
Centro Logístico Zona Centro/Sul: 219 250 743 
Centro Logístico Zona Norte: 229 999 161 
Centro Logístico de Moçambique: 258 21 466 659 

CORREIO ELECTRÓNICO 

Informações gerais – info@tbfiles.com 
Administração: tborges@tbfiles.com 
Apoio ao Cliente: clientes@tbfiles.com 
Centro Logístico Zona Centro/Sul: 
lisboa@tbfiles.com 
Centro Logístico Zona Norte: porto@tbfiles.com 

RESPONSÁVEIS PELO CONTACTO Administração: Tiago Borges 

3 ÁREA DE  DESCRIÇÃO  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO Ano de fundação/início de actividade: 1999 

5 ÁREA DE SERVIÇOS  

PESQUISA 

Workflow documental; gestão de arquivo activo; 
armazenamento (digital e físico); digitalização; 
destruição garantida, rotação de back-ups 
informáticos 

6  ÁREA DE CONTROLO  

REGRAS E/OU CONVENÇÕES 
UTILIZADAS 

ISIDIAH: Norma internacional para a descrição de 
instituições com acervo arquivístico  

STATUS DA VERSÃO 
Versão final 
Portugal 

NÍVEL DE DETALHE Mínimo 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA 

Criada 22-09-2011 [ISO 8601] 
Portugal 

IDIOMA(S) E FORMA(S) DE ESCRITA 
Português: por [ISO 639-2]  
Portugal  

FONTES 
Website da empresa TBfiles 
http://www.tbfiles.com/ 

NOTAS DE DESCRIÇÃO Descrição efectuada por Alexandra Maria Barros 

http://www.tbfiles.com/
mailto:info@tbfiles.com
mailto:tborges@tbfiles.com
mailto:clientes@tbfiles.com
mailto:lisboa@tbfiles.com
mailto:porto@tbfiles.com
http://www.tbfiles.com/
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Ventura, no âmbito da dissertação de mestrado A 
Externalização de Serviços de Arquivo 
Gestão e Custódia de documentos: contributo para 
uma caracterização das empresas portuguesas. 

RELAÇÃO COM ENTIDADES 
COLECTIVAS 

 

IDENTIFICADOR E FORMA(S) 
AUTORIZADA(S) DO NOME/TÍTULO DO 
RECURSO SELECIONADO 

PT TBfiles 
TBfiles 

DATAS DA RELAÇÃO 2011- 

DATAS DE CRIAÇÃO, REVISÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA  

Criada 2011-09-22 [ISO 8601] 

 

 

Nota: Optámos por apresentar o primeiro quadro, incluindo todos os campos 

referenciados na Norma; nos restantes figuram apenas os campos 

preenchidos. 

 

 


