
Data |  15 de fevereiro (sábado)
Local | Fundação INATEL • Agência de Évora  

Coordenação Técnica: 
Dr. Pedro Pereira (Diretor do Arquivo Distrital de Évora)
Dr. Luís Reis (Responsável Arquivista da Fundação INATEL)
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OS ARQUIVOS DE ASSOCIAÇÕES
—  F o r m a ç ã o
OS ARQUIVOS DE ASSOCIAÇÕES
—  F o r m a ç ã o

visite-nos em www.inatel.pt

Ficha de InscriçãoFicha de Inscrição

Os Arquivos de Associações — Formação
Arquivo Distrital de Évora, 15 de fevereiro

Organização:Organização: :airecraP :airecraP

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Depois de preenchida, devolver a ficha de inscrição, até 10 de dezembro de 2013, para:

 • E-mail: ag.evora@inatel.pt ou cultura@inatel.pt
 • Fax: 266 730 521
 • Morada: Agência INATEL de Évora, R. Serpa Pinto, 6 — 7000-537 Évora

----------------------------------------------------
SERÁ EMITIDO UM DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO 
NA JORNADA A CADA PARTICIPANTE.
----------------------------------------------------

Nome do CCD / Entidade

N.º de associado ______________________________________________________________________________________________

Morada ______________________________________________________________________________________________

Telefone ______________________________________________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Associados INATEL • €3
Não Associados INATEL • €5



 

Os Arquivos de Associações — Formação
Arquivo Distrital de Évora, 15 de fevereiro PROGRAMA E TEMAS A ABORDAR

procura dar resposta aos objetivos de envolver, sensibilizar e mobilizar todos os elementos pertencen-

outras associações para a importância da preservação e valorização dos seus acervos documentais 

da documentação produzida ao nível administrativo.

técnica do Arquivo Distrital de Évora e do Arquivo da Fundação INATEL sobre as condições para um 

correto armazenamento e tratamento da documentação de cada associação, como sejam, registos 

-

ros que lhe permitam fazer destes documentos verdadeiros arquivos, no sentido de futuras contribui-

ções para a construção e preservação da memória e da história local, são objetivos da Fundação 

INATEL:

 a) Numa primeira fase, sensibilizar para a importância dos acervos associativos, 

     no contexto de pequenas ações de formação

 b) Numa segunda fase, implementar um trabalho no terreno de avaliação, estudo 

     e sistematização com vista à constituição de arquivos organizados nas associações.

Aliando estas intenções à missão do Arquivo Distrital de Évora, que procura principalmente promover 

a preservação, valorização, divulgação e acesso ao património arquivístico da sua área de intervenção, 

garantindo os direitos do Estado e dos Cidadãos e servindo como recurso probatório e informativo da 

atividade administrativa, bem como guardião da memória coletiva e individual, propomos uma forma-

Agência INATEL Évora (Rua Serpa Pinto, 6), no dia 14 de dezembro de 2013

09h45 • Receção e Boas Vindas
10h00 • 1ª Sessão
12h00 • Almoço
14h00 • Visita ao Arquivo Distrital de Évora
16h00 • 2ª Sessão 
             Visita ao arquivo da Fundação 

Temas a abordar

1.  A Importância dos Arquivos
 1.1  Noção de arquivo / Sistema de informação;
 1.2  A importância e vantagens da boa gestão da informação (arquivo) 
        para as entidades.

2.  Documentos de Arquivo
 2.1  Noção de documentos de arquivo – da informação ao documento 
        e do documento à informação;
 2.2  Regras elementares para organização do arquivo;
  2.2.1  
  2.2.2  
             informação (classes, séries e documentos).

3.  O Património Arquivístico
 3.1  A preservação e o acesso à informação;
 3.2  Regras básicas de preservação – conservação preventiva;
 3.3  O acesso à informação.

4.  Visita guiada ao Arquivo Distrital de Évora e da Fundação INATEL


