
O acesso à informação através 
da WWW: 

o caso dos arquivos municipais 
portugueses 



 

@Objetivos 

@Conceitos 

@Arquivos Municipais na WWW 

@Acesso e difusão online 

@Arquivos Municipais na Web Social 

@Considerações finais 



@Objetivos do trabalho 
 

@Arquivos municipais portugueses usam Internet 

 

@Arquivo municipais portugueses usam Web 2.0 

 

@Internet e Web 2.0 na difusão e acesso à informação 
arquivística 

 



Web 2.0 | Arquivos 2.0 

@ Aquilo que as distingue de outras plataformas 
já existentes na Internet é a possibilidade de 
construção colaborativa, a participação de 
todos enquanto produtores, autores, leitores, 
comentadores e utilizadores da informação e 
na partilha de conhecimento 

@ Aproveitamento da inteligência coletiva 
associado à web social  



Arquivos Municipais 
@Serviços das câmaras municipais que têm como 

função: 
 

@ gestão da documentação/informação produzida e 
recebida no âmbito das atividades das edilidades,  

@ conservação e preservação de 
documentação/informação de conservação 
permanente do organismo por que são tutelados,  

@ incorporação e salvaguarda de arquivos extintos de 
proveniência diversa (públicos e privados, de 
entidades coletivas e singulares, religiosas e 
associativas, pessoais e familiares) 

@ promovendo igualmente a sua comunicação e difusão 



Acessibilidade 
@ Disponibilidade dos documentos para consulta, 

em consequência da sua comunicabilidade e do 
necessário tratamento arquivístico  

Difusão 
@ Função do serviço de arquivo que visa promover 

o conhecimento do respetivo acervo documental 
@ Processo de alargamento do número de pessoas 

que conhecem os documentos/informação dos 
arquivos  



@ 116 arquivos municipais da net (37,66%) 
@112 tiveram apoio PARAM 

@3 Portal Português de Arquivos 

@ IDD’s em PDF (59,48%) 

@ Plataforma descrição online (13,79%) 

@ Objetos digitais (9,48%) 

@ Exposições virtuais (14,66%) 

@ Produtos de Marketing online (2,59%) 

 

 

Presença na Internet 



@ 11 Facebook (9,48%) 
@Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 

@Arquivo Municipal Ponte de Lima 
 

@Publicidade 

@Partilha documentação / informação disponível 
no catálogo online 

 

 

Presença Web 2.0 



Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 



Arquivo Municipal de 
Ponte de Lima 



@ 4 Blogue (3,45%) 

@ Facilidade de edição 

@ Articulação entre texto, imagens e links 

 

 

Presença Web 2.0 



@ 1 Flickr (0,96%) 

@Arquivo Municipal de Cascais 

@Descrição colaborativa de fotografias 

 

@ 1 Twitter (0,96%) 

@Arquivo Municipal de Gaia 

 

Presença Web 2.0 



@Arquivos 2.0 : Arquivo Municipal de Cascais  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

MAIORIA DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS NÃO TEM PRESENÇA NA INTERNET 

ARQUIVOS 1.0 

BAIXA PERCENTAGEM DE IDD’S E 0D’S ONLINE 

FRACO APROVEITAMENTO DA INTELIGÊNCIA COLETIVA 

NÚMERO IMPORTANTE  ARQUIVISTAS  EM SERVIÇOS MUNICIPAIS 
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