
GESTÃO DE ARQUIVO & DIGITAL

People Value

DURAÇÃO:
7 Horas

DIRIGIDO A:

Diretores Administrativos, Responsáveis de Arquivo, Arquivistas, Diretores de Qualidade, 

Responsáveis de Gestão Documental, Diretores de Sistemas de Informação, Técnicos

Administrativos e Secretárias

OBJETIVO GERAL:

• Avaliar o impacto da Digitalização na Gestão de Arquivo

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Conhecer as vantagens da implementação do arquivo digital na organização

• Elaborar um método de organização e gestão de Arquivo, considerando os mais recentes 

avanços tecnológicos

• Implementar o método de classificação de documentos que melhor se adapta à sua 

organização

• Saber como funciona a proteção de informação contra terceiros e privilégios de acesso

• Conhecer a importância, papel e vantagens da Gestão de Arquivo em contexto 

organizacional

PROGRAMA

1. A Gestão de Arquivo em contexto organizacional

. O conceito de arquivo

. O papel e objetivos de um serviço de arquivo

. Importância, vantagens e impacto da Gestão de Arquivo na organização

2. Tipologias de Arquivos

. Arquivo corrente. Arquivo intermédio. Arquivo definitivo – conservação ou eliminação

. O ciclo de vida dos documentos

3. Métodos de organização de documentos ativos em arquivos correntes

. Métodos de classificação de documentos

. Elaboração de um plano de classificação



4. Legislação e Regulamentação

. Valor legal dos documentos

. Prazos de conservação dos documentos – legais, úteis e históricos

5. A segurança da informação

. Proteção de documentos contra acesso de terceiros

. Privilégios de acesso

6. A nova Era Digital na Gestão de Arquivo & nova organização da Informação

. O impacto das Novas Tecnologias de Informação na Arquivística

. A nova definição de documento & nova organização da informação

. Os múltiplos suportes documentais

. A digitalização de documentos – vantagens & procedimentos e captura de documentos

. O código de barras como sistema de classificação.

. Distribuição e pesquisa estruturada de documentos

7. O Novo RGPD – Regulamento geral de Proteção de Dados

. Impacto e Alterações

VALOR: 220€
Ao valor apresentado acresce a taxa de IVA legal em vigor


