
Tratamento e digitalização de docuTratamento e digitalização de documentos mentos   
do Arquivo Municipal de Ponte de Lima do Arquivo Municipal de Ponte de Lima   
 
O projeto, iniciado em 2005, visa a digitalização do acervo documental do Arquivo Municipal 
de Ponte de Lima e a sua disponibilização online. Ainda no âmbito deste projeto estão a ser 
tratados e digitalizados arquivos privados existentes no concelho, mediante protocolo assinado 
entre as parte (Município de Ponte de Lima e proprietários). 
Este projeto tem como principais objetivos: i) ampliar o conhecimento do património arquivístico à 
guarda do Arquivo Municipal de Ponte de Lima alargando a outros públicos; ii) facilitar o acesso à 
informação; iii) conservar e preservar, a longo prazo, em boas condições físicas, toda a 
documentação do Arquivo Municipal de Ponte de Lima, evitando os prejuízos causados pelo seu 
manuseamento; iv) fomentar o apoio à investigação científica e académica; v) sensibilizar a 
população em geral e mais concretamente os mais jovens para a conservação do património 
documental, que constitui a herança cultural e/ou a memória coletiva, através da promoção de 
visitas de estudo ao Arquivo Municipal. 
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Projecto “eProjecto “e--arquivos” arquivos”   
 
Com o intuito de contribuir ativamente para a introdução de uma nova dinâmica na 
modernização administrativa ao nível dos serviços e da interação/comunicação entre o município e 
os munícipes o Arquivo tem vindo a proceder, desde 2009, à desmaterialização de processos de 
licenciamento urbanístico. 
Esse projeto consiste essencialmente na desmaterialização dos processos de urbanismo à guarda do 
Arquivo Municipal, que constituem o tipo de informação mais solicitada, quer pelos utilizadores 
internos (serviços municipais), quer pelos utilizadores externos (munícipes), tendo como objetivos: i) 
racionalizar, simplificar e desmaterializar os processos de gestão urbanística; ii) reestruturar o 
contexto organizacional; iii) modernizar e agilizar a gestão documental; iv) aumentar a facilidade e 
rapidez da difusão documental e da sua acessibilidade via Web, contemplando os cidadãos com 
necessidades especiais; v) melhorar o atendimento presencial; vi) diminuir os “custos públicos de 
contexto”; vii) preservar os documentos. 

Repositório digitalRepositório digital  
  
Considerando que a fragilidade física dos suportes, a obsolescência e a dependência tecnológica bem como a 
vulnerabilidade do ambiente digital são obstáculos a ultrapassar na preservação digital a longo prazo, de maneira a 
evitar danos e/ou perdas do registo, da prova, do testemunho, da memória, procedeu-se à implementação de um 
repositório digital, cuja arquitetura assenta no modelo de referência OAIS (Open Archival Information System). 
Objetivou-se com este projeto a implementação de medidas de análises de requisitos, planeamento, concretização e 
avaliação dos modelos, normas e soluções tecnológicas adequadas para a preservação de objetos digitais, evitando-se a 
perda irremediável de informação pertinente à constituição e consolidação da memória coletiva do concelho de Ponte de 
Lima. 
No âmbito deste projeto foram transferidos para o repositório digital todos os objetos digitais do Arquivo Municipal, mais 
concretamente as matrizes em formato TIFF (300 dpi), resultantes da digitalização efetuada no âmbito do POC (2005) e 
que se encontravam armazenados em suportes óticos frágeis – 1.427 DVD’s, com mais de 5 TB de informação digital – 
estando, por isso, numa situação de grande vulnerabilidade e obsolescência. 

Acesso à informaçãoAcesso à informação  
 
Para além da disponibilização online de parte do seu acervo, em texto integral, o Arquivo Municipal 
de Ponte de Lima presta, através do seu website, serviços de apoio à investigação (imprensa local 
digital, compilação de produção intelectual sobre Ponte de Lima alojadas em diversos repositórios open 
access, etc.). Pretende-se, desta forma contribuir para a afirmação da cultura e da identidade local 
enquanto fatores de integração, competitividade e desenvolvimento, bem como para ultrapassar a 
tradicional função de salvaguarda do património histórico assumindo cada vez mais o contributo do 
Arquivo Municipal para a prestação de serviços de qualidade ao cidadão. 
 
Continuando esse percurso, no que se refere à difusão e acesso à informação, foi implementado mais um 
projeto pioneiro na Administração Local que consiste na disponibilização de uma interface gráfica 
comum de pesquisa do Arquivo, Biblioteca e Museus Municipais, evitando, desta forma, a 
necessidade de aceder a cada um dos sistemas individualmente para obter a informação pretendida. 
 

Repositório de Informação Repositório de Informação   
do Município de Ponte de Lima do Município de Ponte de Lima 
(RIMPL)(RIMPL)  
 
Interface de pesquisa comum  nas Bases de Dados 
do Arquivo, Biblioteca e Museus Municipais com 
possibilidade de pesquisa simples, pesquisa 
avançada e pesquisa a partir de tags. 
Funciona como um agregador de conteúdos que 
assenta num modelo de pesquisa federada e que, 
por sua vez, pode ser integrado com outros 
agregadores de conteúdos tais como: a 
Europeana, a APEnet, o Portal Português de 
Arquivos, etc. 
A lista combinada de resultados mostra apenas 
alguns metadados e as miniaturas (caso haja OD 
associados) a partir dos quais é  possível  consultar 
informação mais detalhada e/ou consultar o 
registo original. 
A ferramenta permite, ainda, obter um vasto 
conjunto de estatísticas e relatórios de operações. 


