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Enquadramento Legal  do Património Arquivístico 

• Constituição da República Portuguesa (artigo 9.º alínea e): 

 

 Proteger e valorizar o património cultural do povo português (…). 

 

 

• Lei de Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património 
Cultural (Lei 107/2001, de 8 de setembro: 

 

 Para os efeitos da presente lei integram o património cultural todos os bens 
que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de 
interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e 
valorização (artigo  2.º n.º 1).  

 O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, 
científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património 
cultural refletirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, 
originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade (artigo  2.º n.º 3 ).  

 Todos têm direito à fruição dos valores e bens que integram o património 
cultural, como modo de desenvolvimento da personalidade através da 
realização cultural (artigo  7.º n.º 1). 

 

 

 

 

 



Enquadramento Legal  do Património Arquivístico 

 

• Regime Geral dos Arquivos e do Património Arquivístico (Decreto-Lei n.º 16/93, 
de 23 de janeiro, artigo  6.º): 

 

 Os documentos dos arquivos públicos e os restantes arquivos e documentos 
classificados ou em vias de classificação constituem património arquivístico 
protegidos. 

 

•      Regime Jurídico dos Arquivos Distritais (Despacho n.º 9339/2012, de 11 de julho): 

 

Promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico de que é 
depositário, bem como do existente na respetiva área geográfica de 
intervenção, autonomamente ou em colaboração com outras entidades. 

 

 

 



A divulgação do património arquivístico pelo ADE  
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 O Arquivo Distrital de Évora tem como missão “promover o conhecimento e a 
fruição do património arquivístico de que é depositário, bem como do existente na 
respectiva área geográfica de intervenção, autonomamente ou em colaboração com 
outras entidades”. 

 

 O número de visitantes tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos mas 
raramente ultrapassa as 200 pessoas por ano. 

 

 Por essa razão, e fazendo também uso das TIC, o ADE tem em curso um conjunto de 
iniciativas que visa a promoção do património arquivístico, alargando, por essa via, 
o número e o tipo de destinatários.   

 

 Pretende-se que todos conheçam e utilizem o património arquivístico do distrito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A promoção do património arquivístico 



 

Visitas Guiadas 

 
A promoção do património arquivístico 

 

• O Serviço Educativo realiza habitualmente 
Visitas Guiadas, dando a conhecer o acervo 
documental, os processos de trabalho  e as 
instalações. 

• O Arquivo Distrital tem recebido, 
sobretudo, visitas de alunos do ensino pré-
escolar, do ensino básico, do ensino 
secundário, do ensino universitário, das 
universidades séniores e de formandos do 
IEFP. 

• Pretende-se aumentar o número de 
visitantes através da colaboração com 
escolas, autarquias e associações. 

• Para marcar visitas enviar email para: 
mail@adevr.dglab.gov.pt 
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A promoção do património arquivístico 

 

Oficinas Educativas 

 

• O Serviço Educativo organiza, desde 2014, 
Oficinas Educativas de  Pesquisa de 
Documentos, de Paleografia e de 
Genealogia. 

• As oficinas destinam-se a despertar o 
interesse  da população pelos arquivos e a 
conferir competências aos utilizadores para 
que estes possam efetuar pesquisas e 
consultar documentos de forma autónoma. 

• O Serviço Educativo organiza, também 
desde 2014, Oficinas Infantis.  

• Estas procuram sensibilizar as crianças para 
a importância dos arquivos. 

• Pretende-se aumentar o número de 
visitantes através da colaboração com os 
infantários, escolas, associações e 
autarquias locais. 

• Para marcar oficinas enviar email para: 
mail@adevr.dglab.gov.pt 
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A promoção do património arquivístico 

 

Dias Abertos 

 

 

• O Arquivo Distrital organiza, desde 2014, 
Dias Abertos a toda a população, com 
organização de visitas guiadas e realização 
de mostras documentais, com o objetivo de 
divulgar o património arquivístico. 

• Pretende-se aumentar o número de 
visitantes através da colaboração com 
escolas, autarquias e associações. 

• Para marcar visitas enviar email para: 
mail@adevr.dglab.gov.pt 
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Boletim Informativo 

 

 

• O Arquivo Distrital publica on-line, desde 
2014, um Boletim Informativo destinado a 
dar a conhecer a atividade relativa aos 
arquivos no distrito, a divulgar o património 
arquivístico e a promover a história regional 
e local, a disciplina arquivística e a gestão 
relacionada com os arquivos. 

• O boletim está aberto à participação de 
quem pretender publicar artigos ou notícias 
na área dos arquivos. 

• Aceda ao boletim em: 
http://adevr.dglab.gov.pt/noticias/  
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• O Arquivo Distrital criou uma área na página 

institucional para divulgar o património arquivístico 
da região. 

• Nesta são colocados, preferencialmente, links que 
reencaminham os utilizadores para os instrumentos 
de descrição documental alojados nos sites das 
entidades detentoras da documentação.  

• Aceda à página em: 
http://adevr.dglab.gov.pt/informacoes-
uteis/arquivo-de-documentos/  

• Para integrar esta página deve enviar email para: 
mail@adevr.dglab.gov.pt 
 

 
A promoção do património arquivístico 

Divulgação de 
património 
arquivístico na página 
institucional e no 
Facebook  

 

• O Arquivo Distrital publica regularmente imagens 
de documentos acompanhadas de textos de 
contextualização na página institucional e no 
Facebook com o intuito de divulgar o património à 
sua guarda. Todos os meses é publicado o 
“Documento do Mês”. 

• Aceda à página institucional em: 
http://adevr.dglab.gov.pt/ 

• Aceda ao facebook institucional em: 
https://www.facebook.com/arquivodistritalevora?
fref=ts     
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A promoção do património arquivístico 

Exposições físicas e 
virtuais 

 

• O Arquivo Distrital organiza exposições físicas 
há já vários anos. Todavia, a afluência de 
público tem sido reduzida. 

• Em 2014, reforçou-se a difusão das exposições 
do Arquivo Distrital junto da comunicação 
social e realizaram-se parcerias com outras 
entidades que resultaram em exposições 
conjuntas ou em apoios institucionais. 

• Deu-se também início à virtualização das 
exposições com a criação de catálogos 
eletrónicos para garantir a continuidade das 
exposições após a sua desmontagem, para 
alcançar mais públicos e para eliminar os 
constrangimentos ao acesso à informação.  

• Aceda às exposições em: 
http://adevr.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais/ 
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A promoção do património arquivístico 

Rota dos 
Arquivos do 

Alentejo 

• Em 2015, o Arquivo Distrital de Évora teve a 
iniciativa de promover a criação de uma Rota 
destinada a sensibilizar o público para a 
valorização dos arquivos. 

• A Rota dos Arquivos do Alentejo pretende 
agregar num único ponto toda a informação 
relevante das instituições detentoras de 
arquivos históricos para que o público possa 
conhecer e fruir esse património através de 
uma oferta organizada. 

• As entidades que respeitarem os requisitos de 
entrada podem requerer a sua adesão à Rota. 

• Aceda à página web em: 
http://rotaarquivosalentejo.wix.com/rotaarqui
vosalentejo/ 

• Aceda ao facebook institucional em: 
https://www.facebook.com/rotadosarquivosd
oalentejo  
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A promoção do património arquivístico 

Rede de Pontos 
de Arquivo 

 

• O Arquivo Distrital tem em curso uma iniciativa 
de promoção do acesso ao património 
arquivístico através da instalação de Pontos de 
Arquivo nas entidades que disponibilizem acesso 
público à Internet. 

• Os Pontos de Arquivo consistem na prestação 
aos utilizadores, pela entidade aderente, de 
serviços de apoio à pesquisa de documentos no 
Portal Português de Arquivos 
(http://portal.arquivos.pt/) e na página do 
Arquivo Distrital de Évora 
(http://digitarq.adevr.arquivos.pt/). 

• O objetivo é incentivar a pesquisa e consulta de 
documentação disponível on-line, orientando os 
utilizadores de modo a que estes se tornem 
autónomos. 
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A promoção do património arquivístico 

Ações de sensibilização 
para a proteção do 

património arquivístico 

 

• O Arquivo Distrital pretende sensibilizar 
entidades públicas e privadas para a 
preservação e valorização dos seus acervos 
documentais. 

• As ações dirigem-se, sobretudo, para as 
misericórdias, para as coletividades, para os 
municípios, para as freguesias e para os 
organismos da Administração Central do 
Estado. 

• Nas ações transmitem-se normativos e boas 
práticas de gestão de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de sensibilização “Os Arquivos de 
Associações” realizada em 2014 no INATEL. 



 
A promoção do património arquivístico 

Apoio institucional, 
organização e 

participação em 
iniciativas 

 

• O Arquivo Distrital tem vindo a dar apoio 
institucional e a participar em iniciativas com 
o objetivo de divulgar o património 
arquivístico de que é detentor e os serviços 
que presta. 

• Apoiou o Congresso Nacional da BAD 
realizado em 2015 em Évora. 

• Participa na Feira do Livro de Évora. 

• Participa e organiza workshops, conferências e 
colóquios. 

 
 

 



 
A promoção do património arquivístico 

Apoio à produção de 
Storymap 

 

• O Arquivo Distrital colaborou com a CIMAC 
fornecendo conteúdos para o Storymap sobre 
a evolução histórica dos concelhos do Alentejo 
Central. 

• Link:https://geocimac.maps.arcgis.com/apps/
MapSeries/index.html?appid=a1fc11b561734
373b52dd1e3cd7c978e  
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Obrigado pela vossa atenção! 

 
 


