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 O que procuramos garantir no arquivo do Grupo Millenniumbcp: 

 

Integridade; 

 

Fiabilidade; 

 

Fidedignidade; 

 

Durabilidade; 

  

Eliminação 

 

 Disclaimer: A análise crítica dos normativos legais será realizada do ponto de vista 

técnico jurídico (com a visão dos assessores jurídicos do Banco). 
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Durabilidade 

 

 O suporte duradouro é definido como qualquer suporte físico ou eletrónico – 

seja este ótico, magnético ou de outra natureza – que apresente um grau de 

acessibilidade, durabilidade, fiabilidade, integridade e legibilidade suscetível 

de permitir um acesso fácil e permanente à informação, a reprodução 

fidedigna e integral da mesma e a correta leitura dos dados nela contidos 

(Banco de Portugal, Aviso 5/2013). 
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Eliminação 

 

 De forma a não permitir a reconstituição; 

 

 Recurso a empresas certificadas e licenciadas; 
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 Quais as maiores dificuldades? 

 

Guardo tudo o que devo? 

 

Quanto custa? 

 

A legislação acompanha a evolução dos meios? 
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 Guardo tudo o que devo? 

 

 Integração entre as aplicações de negócio e o sistema de gestão de arquivo; 

 

 Primado do negócio; 

 

 Importância dos Compliance e Risk Office e Auditorias. 
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 Quais as maiores dificuldades? 
 

Quanto custa? 

• 4.629 m2 x 11m (pé direito) 

•  400.000 contentores 

•  32 operadores 

• 1,3 M€ 
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 Quais as maiores dificuldades? 
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A legislação acompanha a evolução dos meios? 
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 A legislação acompanha a evolução dos meios? 

 

 Suporte Legal Ótico e a sua aplicação nos seguros: 

 

o Decreto-lei n.º 221/96 autoriza as empresas de seguros ou resseguros e 

sociedades de fundos de pensões, bem como o ISP a utilizar o disco ótico para 

todos os documentos e a inutilização dos originais (artigo 1º e 2º); 

 

o Artigo 1º "Os arquivos efetuados nos termos dos números anteriores 

substituem, para todos os efeitos, os documentos originais, que poderão ser 

inutilizados, sem prejuízo do artigo 2º (remete para o arquivo de interesse 

histórico devendo estes ser conservados na sua forma original). 

 

Aplica-se a todos os documentos que, nos termos da lei, tratado ou convenção, 

e segundo os prazos fixados, devem manter-se em arquivo. 
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 E na Banca? 

 

o Decreto-Lei 279/2000 – permite a desmaterialização de cheques, talões de 

depósito, letras e livranças pagas, avisos ou ordens de pagamento ou 

cobrança, atribuindo força probatória (e executiva?) às suas imagens 

 E os contratos de abertura de conta? 

 E o crédito? 

 As imagens têm que ser guardadas por 6 meses. 

 

As instituições de crédito que foram, no passado, instituições de crédito 

nacionalizadas e empresas públicas, e depois transformadas em sociedades 

anónimas, mantêm uma especial prerrogativa – permissão de microfilmagem 

de documentos e de destruição dos originais, com atribuição às fotocópias 

extraídas da microfilmagem da mesma força probatória dos documentos 

originais. 
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E por quanto tempo temos que guardar os documentos? 

 

 O Código Comercial, nomeadamente o n.º 1 do artigo 40.º (Obrigação de arquivar a correspondência, a 

escrituração mercantil e os documentos) estabelece: 

 "1 - Todo o comerciante é obrigado a arquivar a correspondência emitida e recebida, a sua 

escrituração mercantil e os documentos a ela relativos, devendo conservar tudo pelo período 

de 10 anos; 

 

 O n.º 2 do mesmo artigo refere que "Os documentos referidos no número anterior podem ser 

arquivados com recurso a meios eletrónicos”; 

 

 Contudo, o regime geral previsto no Código Civil não estabelece nenhuma exceção quanto ao 

valor probatório/executivo das cópias de documentos. 

 

 5 anos?  

 Artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 317/2009 (…) as instituições de pagamento devem manter em arquivo os 

registos de todas as operações de pagamento e demais documentação relativa à prestação de serviço 

de pagamento durante o prazo mínimo de cinco anos. 

 

 O n.º 2 do artigo 4.º do Aviso do BdP n.º 2/2007 estabelece que a documentação (…) para efeitos de 

abertura ou atualização das contas de depósito deve ser conservada (…) até ao termo do prazo de 

cinco anos após o encerramento daquelas. 
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 Poderá a Banca, em especial a “não nacionalizada”, passar a 

“beneficiar” de um regime legal de arquivo semelhante ao da atividade 

seguradora? 

 

 A crise 2007/2009 não ajudou 

 

 Ficamos à espera do legislador? 

 

O regime jurídico aplicável aos documentos eletrónicos e assinatura digital 

necessário à plena afirmação do comércio eletrónico regula a validade, 

eficácia e valor probatório dos documentos eletrónicos, a assinatura 

eletrónica e a atividade de certificação de entidades certificadoras 

estabelecidas em Portugal; 

Este regime não restringe ou delimita a sua aplicação a determinados 

serviços, não estando também previsto mecanismo especial de certificação 

digital para o Cliente Bancário; 
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O que é o Projeto “GO Paperless” 

Enquadramento geral 
Objetivo 

1. Desmaterialização das operações como forma de inovar e otimizar os Processos, recorrendo a mecanismos de produção e 
assinatura eletrónica dos documentos 

2. Reduzir risco operacional 

3. Reduzir custos 

4. … e ainda … contribuir para  a redução da pegada ecológica do Banco 

Âmbito (fases 1 e 2) 

1. Processos: 

• Abertura de Conta 

• Depósitos a Prazo 

• Soluções Integradas 

• Out.Seguros Risco (HOMIN) 

• Seguros Financeiros 

• Cartões 

• PAB (transações internas e 

Clientes) 

• Certificados  

• Fundos de Investimento 

• Operações  Bolsa 

 

2. Redes:  Retalho –Mass 
Market e Prestige (Clientes 
Particulares) 
 

3. Formas de assinatura: foco 
atual, assinatura 
manuscrita digitalizada 
“em tablet/revolve” 

1. Preparação das 
Infraestruturas e 
disponibilização de novos 
Equipamentos 

• Instalação rede wireless 

• Acesso 3G em portáteis  

• Seleção e entrega de novos 

equipamentos: Portáteis 

“Revolve” e Tablets  

2. Seleção e implementação 
de “novas Tecnologias” 

Solução de recolha de  
assinatura digital 

3. Reformulação dos 
Processos e Aplicações 

 

1. Abordagem faseada aos 

Processos, Redes e Tipo de 

Clientes 

2. Prioritização dos Processos 

com base no volume de 

Operações e/ou 

complexidade percecionada 

3. Visão end-to-end 

4. Avaliação de impactos 

(operacionais/negócio, 

legais e de compliance) 

5. Realização de pilotos 

6. Recolha de feedback 

7. Rollout 

1 Frentes de atuação 2 Modelo de abordagem 3 Principais desafios 4 

1. Compatibilidade técnica, 
robustez e usabilidade dos 
equipamentos e novas 
tecnologias adotadas 

2. Segurança e usabilidade 
das soluções 

3. Compatibilização da 
implementação com 
requisitos legais e de 
compliance 

4. Adaptação das Sucursais às 
alterações introduzidas 
pelos novos equipamentos,  
tecnologias e operativas 

5. Alterações 
comportamentais, 
desafiando as Sucursais e 
os próprios Clientes a 
“pensar” e “aceitar” 
trabalhar de forma 
diferente 
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 O que procuramos garantir no arquivo do Grupo Millenniumbcp: 

Integridade; 

Fiabilidade; 

Fidedignidade; 

Durabilidade;  

Eliminação  

 

 Quais as maiores dificuldades? 

 

Guardo tudo o que devo? 

 

Quanto custa? 
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