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Arquivos & utilizadoresArquivos & utilizadores

Os Os diferentes utilizadoresdiferentes utilizadores de um arquivo: não sde um arquivo: não sóó
o po púúblico que consulta ou os serviblico que consulta ou os serviçços.os.
TambTambéém são utilizadores  as m são utilizadores  as entidades entidades 
produtorasprodutoras que depois que depois incorporamincorporam os seus os seus 
arquivosarquivos
ou simplesmente ou simplesmente solicitam servisolicitam serviçços de apoio e os de apoio e 
assessoria tassessoria téécnicacnica..
AquisiAquisiçção, valorizaão, valorizaçção e ão e acessibilizaacessibilizaççãoão dos dos 
documentosdocumentos
PromoPromoçção do acesso continuado  ão do acesso continuado  àà informainformaççãoão



Arquivos & utilizadoresArquivos & utilizadores

Ter em conta Ter em conta os diferentes pos diferentes púúblicos/utilizadoresblicos/utilizadores
(internos e externos)(internos e externos)
e o uso das TIC no relacionamento com eles:e o uso das TIC no relacionamento com eles:

promopromoçção do acesso, ão do acesso, 
gestão de incorporagestão de incorporaçções, ões, 
recuperarecuperaçção da informaão da informaççãoão

PrestaPrestaçção de servião de serviçços remotamenteos remotamente::
pesquisa de documentos, pesquisa de documentos, 
visualizavisualizaçção, ão, 
encomenda e pagamento, encomenda e pagamento, 
disponibilizadisponibilizaçção de cão de cóópia via Internetpia via Internet



DigitArqDigitArq: objectivos: objectivos

Acesso remoto aos conteAcesso remoto aos conteúúdos do arquivodos do arquivo
1.1. Instrumentos de descriInstrumentos de descriçção/pesquisa (ão/pesquisa (IDID) ) 
passpassííveis de consulta remota:veis de consulta remota:

normalizados (arquivnormalizados (arquivíístico/informstico/informáático)tico)
»» necessidade de conversão dos ID existentesnecessidade de conversão dos ID existentes

2.2. EstruturaEstruturaçção de uma cadeia de digitalizaão de uma cadeia de digitalizaçção ão 
e de procedimentos para a gestão dos objectos e de procedimentos para a gestão dos objectos 
digitais (OD)digitais (OD)
3.3. DisponibilizaDisponibilizaçção local e remotamente de ão local e remotamente de 
reprodureproduçções digitais (OD) dos documentosões digitais (OD) dos documentos



NormalizaNormalizaçção dos IDão dos ID
Conversão de ID em formatos Conversão de ID em formatos 

digitaldigital ((ArqbaseArqbase, , excelexcel, , wordword, , accessaccess) ) 
papelpapel (fichas, guias de remessa, listagens)(fichas, guias de remessa, listagens)

UtilizaUtilizaçção integrada de normas internacionais ão integrada de normas internacionais 
de descride descriççãoão

ISAD(G)  ISAD(G)  e e ISAAR(CPF) ISAAR(CPF) ((www.ica.orgwww.ica.org) ) 
EAD  EAD  ((http://http://www.loc.govwww.loc.gov//eadead/)/)

UtilizaUtilizaçção de uma linguagem flexão de uma linguagem flexíívelvel
XMLXML

http://www.ica.org/


ID: armazenamentoID: armazenamento
Base de dados relacional desenvolvida em SQL : Base de dados relacional desenvolvida em SQL : DigitArqDigitArq

permite acrescentar/alterar a permite acrescentar/alterar a descridescriçção arquivão arquivíística stica 

permite importapermite importaçção de informaão de informaçção externa ao arquivo (incorporaão externa ao arquivo (incorporaçções) ões) 
em ficheiros EAD e noutros formatos;em ficheiros EAD e noutros formatos;

permite visualizar a informapermite visualizar a informaçção estruturada, em ão estruturada, em “á“árvorervore””;;

permite a produpermite a produçção de ão de relatrelatóóriosrios (guias, invent(guias, inventáários rios ……) em formato ) em formato 
electrelectróónico (nico (wordword, , excelexcel, pdf) e em papel;, pdf) e em papel;

articulaarticula--se com a base de dados se com a base de dados GODGOD (Gestão de Objectos Digitais), (Gestão de Objectos Digitais), 
associando as descriassociando as descriçções ões ààs reprodus reproduçções digitaisões digitais



Arquivo digitalArquivo digital

Permite Permite novas funcionalidades e novos novas funcionalidades e novos 
serviserviçços ao cidadão:os ao cidadão:

Consulta remotaConsulta remota
ComComéércio electrrcio electróóniconico
DigitalizaDigitalizaçção a pedidoão a pedido

Exige Exige afectaafectaçção de recursosão de recursos humanos, humanos, 
materiais e financeiros materiais e financeiros tanto para o seu tanto para o seu 
desenvolvimento como para a sua desenvolvimento como para a sua 
exploraexploraççãoão



Arquivo digitalArquivo digital
MetaMeta--informainformaççãoão
IntegraIntegraçção das descrião das descriççõesões
PreservaPreservaççãoão
AcessibilizaAcessibilizaççãoão

Centrado apenas em Centrado apenas em gestão de imagemgestão de imagem, a, a estrutura estrutura 
pensada permite a integrapensada permite a integraçção de ão de todo o tipo de todo o tipo de 
documento electrdocumento electróónico.nico.

Fluxo de actividades implementado baseado nos trabalhos do Fluxo de actividades implementado baseado nos trabalhos do 
projecto projecto InterParesInterPares 1 (1 (www.interpares.orgwww.interpares.org))

http://www.interpares.org/


Arquivo digital: fases de Arquivo digital: fases de 
desenvolvimentodesenvolvimento

Duas fases de desenvolvimentoDuas fases de desenvolvimento
1) 1) SoluSoluçção de aquisião de aquisiçção de objectos digitaisão de objectos digitais

DefiniDefiniçção de esquema de metaão de esquema de meta--informainformaççãoão
DefiniDefiniçção de fluxo de actividadesão de fluxo de actividades

2) 2) SoluSoluçção de gestão e ão de gestão e acessibilizaacessibilizaççãoão de de 
objectos digitaisobjectos digitais

Processos e actividades de:Processos e actividades de:
IntegraIntegraççãoão
ArmazenamentoArmazenamento
Controlo, ajustamento e revisãoControlo, ajustamento e revisão
MigraMigraççãoão
AcessibilizaAcessibilizaççãoão



Arquivo digital: funcionalidadesArquivo digital: funcionalidades

A gestão das imagens A gestão das imagens éé feita atravfeita atravéés da s da 
aplicaaplicaçção GOD:ão GOD:

ProduProduçção ão normalizadanormalizada das imagens matrizdas imagens matriz
IntegraIntegraçção de OD internos e externosão de OD internos e externos
Registo da Registo da metameta--informainformaççãoão
AssociaAssociaçção ao ão ao DigitarqDigitarq
ProduProduçção automão automáática de imagens derivadastica de imagens derivadas
RelatRelatóóriosrios
MonitorizaMonitorizaçção dos ficheirosão dos ficheiros
MonitorizaMonitorizaçção dos suportes (CD ...)ão dos suportes (CD ...)



Arquivo digital: Arquivo digital: acessibilizaacessibilizaççãoão

Pesquisar informaPesquisar informaççãoão

Visualizar Visualizar metameta--informainformaççãoão (descritiva, (descritiva, 
ttéécnica...)cnica...)

Visualizar  o ODVisualizar  o OD

Obter reproduObter reproduçções digitaisões digitais



Arquivo digital: Arquivo digital: acessibilizaacessibilizaççãoão

Todas as descriTodas as descriçções existentes no ADP foram ões existentes no ADP foram 
integradas na base de dados e são passintegradas na base de dados e são passííveis de veis de 
serem associadas aos OD respectivos a serem associadas aos OD respectivos a 
produzir. produzir. 
Desenvolvidos Desenvolvidos motores de pesquisa motores de pesquisa para  a para  a 
rede interna do ADP e para o exterior (Internet). rede interna do ADP e para o exterior (Internet). 
Interface de pesquisa disponibilizado na Web Interface de pesquisa disponibilizado na Web 
((pesquisa.adporto.orgpesquisa.adporto.org/pesquisa/pesquisa))
GODGOD ((GGestão de estão de OObjectos bjectos DDigitais)igitais)



Arquivo digital: Arquivo digital: acessibilizaacessibilizaççãoão
ApApóós a insers a inserçção da ão da expressão de pesquisa expressão de pesquisa obtemos obtemos 
uma uma primeira folha de resultadosprimeira folha de resultados

Podemos ter acesso ao Podemos ter acesso ao registo de autoridade registo de autoridade (ao n(ao níível vel 
de fundo ou de fundo ou subfundosubfundo))

O O registo seleccionado registo seleccionado permite a sua contextualizapermite a sua contextualizaçção ão 
no fundo a que pertenceno fundo a que pertence

No caso de haver No caso de haver imagens associadas imagens associadas àà descridescriçção ão 
podemos visualizpodemos visualizáá--laslas e ter acesso a parte da e ter acesso a parte da metameta--
informainformaççãoão ttéécnica.cnica.



PRPRÉÉMIOMIO
FERNANDES COSTA FERNANDES COSTA –– AGÊNCIA PARA A AGÊNCIA PARA A 

SOCIEDADE DO CONHECIMENTOSOCIEDADE DO CONHECIMENTO

atribuatribuíído aodo ao
ARQUIVO  DISTRITAL  DO  PORTOARQUIVO  DISTRITAL  DO  PORTO

A ediA ediçção de 2004 do Prão de 2004 do Préémio Fernandes Costa, mio Fernandes Costa, 
promovido pelo Instituto de Informpromovido pelo Instituto de Informáática, contemplou tica, contemplou 
o trabalho o trabalho ““DigitArqDigitArq: do Arquivo Digital ao : do Arquivo Digital ao 
utilizadorutilizador””, considerado o que melhor responde , considerado o que melhor responde àà
««inovainovaçção e contributo para o desenvolvimento da ão e contributo para o desenvolvimento da 
Sociedade da InformaSociedade da Informaççãoão»»..



O sucesso destes projectos e dos produtos: O sucesso destes projectos e dos produtos: 
visvisíível não svel não sóó pelo seu funcionamento adequado pelo seu funcionamento adequado 
interesse suscitado na comunidade arquivinteresse suscitado na comunidade arquivíística (não sstica (não sóó!).!).

A partilha do conhecimento e dos recursos obtidos sempre foi A partilha do conhecimento e dos recursos obtidos sempre foi 
um princum princíípio orientador da pio orientador da praxispraxis do ADP.do ADP.

ServiServiçços de consultoriaos de consultoria relacionados com os conhecimentos relacionados com os conhecimentos 
adquiridos no projecto (nomeadamente em projectos de adquiridos no projecto (nomeadamente em projectos de 
conversão de instrumentos de pesquisa /descriconversão de instrumentos de pesquisa /descriçção e de ão e de 
digitalizadigitalizaçção)ão)

Cedência das aplicaCedência das aplicaçções ões DigitArqDigitArq pelo Arquivo pelo Arquivo 
Distrital do Porto, atravDistrital do Porto, atravéés de protocolo que inclui a s de protocolo que inclui a 
DirecDirecççãoão--Geral de Arquivos (DGARQ) e a entidade Geral de Arquivos (DGARQ) e a entidade 
beneficibeneficiáária.ria.



A sala de referência e leituraA sala de referência e leitura

Não apenas a leitura remota dos documentos, Não apenas a leitura remota dos documentos, 

tambtambéém a m a solicitasolicitaçção dos servião dos serviççosos relacionados relacionados 
com com o acesso o acesso àà informainformaççãoão que os mesmos que os mesmos 
detêm (para fins probatdetêm (para fins probatóórios, p. e.).rios, p. e.).

Uso da Internet (ou, no ADP, a rede interna) para requisiUso da Internet (ou, no ADP, a rede interna) para requisiçção ão 
de servide serviççosos ……
[reserva; consulta (de originais, localmente no ADP); reprodu[reserva; consulta (de originais, localmente no ADP); reproduçção (e ão (e 
certificacertificaçção); pesquisa]ão); pesquisa]

…… e para todo o relacionamento com o utilizador e para todo o relacionamento com o utilizador 
na satisfana satisfaçção do seu pedidoão do seu pedido

CRAV - Consulta Real em Ambiente Virtual



A sala de referência e leituraA sala de referência e leitura

Interface Interface webweb ““do utilizadordo utilizador””

acessacessíível pela Internet vel pela Internet →→ presente onde ele estiver presente onde ele estiver 
orientada tamborientada tambéém para o fornecimento de servim para o fornecimento de serviççosos

acesso acesso àà informainformaçção sobre o estado dos seus pedidosão sobre o estado dos seus pedidos

acesso aos seus dados pessoais (registo do utilizador).acesso aos seus dados pessoais (registo do utilizador).

DisponDisponíível na intranet do ADP, onde servel na intranet do ADP, onde seráá usada pelos usada pelos 
utentes presenciais no Arquivoutentes presenciais no Arquivo. . 

CRAV - Consulta Real em Ambiente Virtual
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AntAntóónio Sousanio Sousa
Maria João Pires de LimaMaria João Pires de Lima

mais informamais informaçção:ão:

www.adporto.orgwww.adporto.org info@adporto.orginfo@adporto.org
““

http://www.adporto.org/
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