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COLÓQUIO
INTERNACIONAL

Bases de dados arquivísticas entre o projeto
e a comunidade

7 E 8 JULHO 2022
Arquivo Nacional Torre do Tombo

Colégio Almada Negreiros – NOVA FCSH

Coordenação: 
Maria de Lurdes Rosa (IEM – NOVA FCSH)



“Software livre e software proprietário”, “Plataformas digitais ao 
serviço da História” e “AtoM entre a metainformação descritiva 
e a reconstituição de arquivos” são as grandes linhas temáticas 
do workshop internacional, promovido pelo projeto VINCULUM, 
que reúne um conjunto de especialistas de várias nacionalidades 
para debater o papel das bases de dados arquivísticas entre o 
desenvolvimento do projeto de investigação e o usufruto a longo 
prazo pela comunidade. 

Porquê usar software livre? Qual a visão do mundo empresarial face 
às diretivas europeias que sugerem a utilização de software livre e de 
código aberto nos sistemas de informação do Estado e nos projetos 
de investigação com financiamento público? Qual é a vantagem de 
adequar o software às necessidades de um projeto? Que tendências 
operativas marcaram os últimos anos? Quais são as estratégias e 
metodologias de trabalho que actualmente estão a ser utilizadas 
em projetos académicos para criar repositórios de informação 
autênticos? Estas são algumas das questões a que o workshop 
pretende dar resposta. 



7 JULHO 
Arquivo Nacional Torre do Tombo 
09:00-18:00

09:00-09:30
RECEÇÃO

SESSÃO DE ABERTURA
09:30-10:15 
Maria de Lurdes Rosa (Projeto VINCULUM; Diretora IEM NOVA FCSH) 
Silvestre Lacerda (Diretor-geral da DGLAB)

PAINEL 1
Software livre vs software proprietário: um debate atual
Moderação: Abel Rodrigues (IEM - NOVA FCSH)

10:15-10:45
Ricardo Pinho (Consultor do projeto VINCULUM; C. M. de Oliveira de 
Azeméis) – The use of AtoM in VINCULUM. Why should academic 
researchers use free and open source software?

10:45-11:15
Daniel Flores (Universidade Federal Fluminense) – A Transformação 
Digital das Entidades Custodiadoras com Acervos Arquivísticos 
através da adoção de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis 
- RDC-Arq

11:15-11:45
INTERVALO

11:45-12:15
José Carlos Ramalho (Keep Solutions; Universidade do Minho) – 
Software comercial versus Software Open Source: o dilema do 
ponto de vista empresarial

12:15-12:45
Rafael António (IT Consultant on Archives, Libraries and Museums) 
– “Open Source” Repositories in Memory Institutions. Historical and 
prospective balance



12:45-13:15 
DEBATE

13:15-15:00
ALMOÇO LIVRE

PAINEL 2
Plataformas digitais ao serviço da História: projetos e 
bases de dados na ótica dos investigadores
Moderação: Mário Farelo (IEM – NOVA FCSH; Projeto VINCULUM)

15:00-15:30
Joana Fraga (ICS – Universidade de Lisboa) e Sara Ceia (CHAM – 
NOVA FCSH) – RITUALS: uma base de dados para estudar os rituais 
públicos no império português (sécs. XV-XVIII)

15:30-16:00
Valeria Vanesio (University of Malta), Cláudia Garradas (Malta 
Maritime Museum - Heritage Malta) - Reconstructing Dispersed 
Archives: Authority Files and the Collections of the Order of Saint 
John of Jerusalem and Malta in vHMML. (video conference).

16:00-16:30
INTERVALO

16:30-17:00
Dorit Raines (Università Ca’ Foscari, Veneza) – The Graziani Archives: 
from historical documents to relational database

17:00-17:30
Arsenio Dacosta (Universidade de Salamanca), José Ramón Diaz de 
Durana (Universidad Del Pais Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea) 
– Desafíos y posibilidades en la representación visual de bases de 
datos prosopográficas 

17:30-18:00
DEBATE

18:00
ENCERRAMENTO DO 1º DIA



8  JULHO 

Colégio Almada Negreiros – NOVA FCSH
09:15 – 13:00

09:15
RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES

PAINEL 3
O software Atom: entre a metainformação descritiva e a 
reconstituição de arquivos
Moderação: Rita Sampaio da Nóvoa (IEM – NOVA FCSH;
Projeto VINCULUM)

09:30-10:00 
Abel Rodrigues, Ana Rita Rocha, Arthur Curvelo, Miguel Aguiar, 
Rodolfo Petronilho Feio (IEM – NOVA FCSH; Projeto VINCULUM) 
– A plataforma VINCULUM: desafios e potencialidades na 
reconstituição virtual de arquivos pré-modernos.

10:00-10:30
Paulo Fontes (Universidade Católica Portuguesa) – História, memória 
e arquivos: a utilização da plataforma PAPIR na era digital.

10:30-11:00
INTERVALO

11:00-11:30
Antonio Sánchez del Barrio e Álvaro Rodríguez Sarmentero 
(Fundación Museo de las Ferias) – El Portal de Archivos de la 
Fundación Museo de las Ferias (Medina del Campo)

11:30-12:00
Rita de Almeida Carvalho (ICS – Universidade de Lisboa) e Joana 
Bénard da Costa – O caso da(s) Base(s) de Dados do Arquivo de 
História Social: descrever, re-descrever e tornar a descrever.

12:00-12:30
DEBATE

12:30-13:00
SESSÃO DE ENCERRAMENTO



INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Público-alvo:
Historiadores; Investigadores em Ciências Sociais;
Profissionais de Arquivos, Bibliotecas e Museus; Alunos 
de mestrado e de doutoramento

Regime:
Presencial

Admissão:
Livre, mas sujeita a inscrição prévia em
https://forms.gle/RMukibFeqdv8JTBV7 

Certificação de participação:
Mediante solicitação no preenchimento do formulário de inscrição

Contactos:
vinculum@fcsh.unl.pt 

Morada:
Arquivo Nacional Torre do Tombo
Alameda da Universidade, 1649-010 Lisboa

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Universidade Nova de Lisboa
Colégio Almada Negreiros, Campus de Campolide
1070-312 Lisboa



WORKSHOP
Bases de dados arquivísticas em open source

para historiadores

11 E 12 JULHO 2022
Colégio Almada Negreiros – NOVA FCSH

Coordenação: 
Maria de Lurdes Rosa (IEM – NOVA FCSH)

Esta atividade é financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência 
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O objetivo do workshop é promover, junto de historiadores e in-
vestigadores que manuseiem fontes arquivísticas, a utilização de 
bases de dados em open source como o AtoM e o Archivematica, 
componentes de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis – 
RDC-Arq, especificamente concebidos para a preservação digital 
e para a representação e disseminação em larga escala da infor-
mação arquivística, no sentido de garantir o acesso a longo prazo. 

O workshop incidirá na análise de bibliografia específica, de 
metodologias e modelos de referência para garantir a constru-
ção de lugares de memória virtuais, salvaguardando o contexto 
histórico, valorizando estratégias determinantes como a Trans-
formação Digital das instituições de Memória e a patrimonia-
lização da plataforma de acesso e difusão da informação para 
favorecer o ambiente digital como espaço de ativação e estimu-
lação, de representação e identidades, de proximidades e em-
poderamento e de interesse cultural e histórico.  



11 E 12 JULHO 

Colégio Almada Negreiros – NOVA FCSH
11 Julho - 10:00 – 17:30 I  12 Julho – 10:00 – 15:30

Docente:
Daniel Flores
Professor do Curso de Arquivologia e do Programa de Pós-graduação 
em Ciência da Informação - PPGCI - Mestrado e Doutorado da 
Universidade Federal Fluminense; Líder do Grupo de Pesquisa 
CNPq em Documentos Digitais; Representante do Brasil no Grupo 
de Expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística 
Universitaria - GERIBEAU-ALA e do Grupo de Trabajo sobre Gestión y 
Preservación de Documentos Electrónicos GTGPDE - ALA.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8888-2834

OBJETIVOS
Compreensão das vantagens da utilização de software open 
source para a gestão de arquivos em projetos de investigação e em 
instituições de memória;

Conhecimento das características de funcionamento e de 
parametrização das plataformas AtoM e Archivematica, como 
componentes de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis – 
RDC-Arq;

Compreensão da bibliografia, metodologias e modelos de 
referência sobre representação da informação arquivística e
preservação digital; 

A construção de lugares de memória a partir de plataformas de 
acesso e difusão da informação. 

DURAÇÃO
10 horas letivas; regime presencial



PRÉ-REQUISITOS

• Conhecimento das Normas Internacionais recomendadas pelo 
Conselho Internacional de Arquivos:
• Norma Internacional para a Descrição Arquivística (ISAD-G); 
• Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística 

para Pessoas Colectivas, Pessoas Singulares e Famílias 
(ISAAR-CPF);

• Norma Internacional para a Descrição de Instituições com 
Acervo Arquivístico (ISDIAH); 

• Norma internacional para a Descrição de Funções (ISDF). 
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.



PROGRAMA
O workshop desenvolver-se-á com atividades práticas em 
nuvem, utilizando as plataformas Archivematica e AtoM 
como componentes dos Repositórios Arquivísticos Digitais 
Confiáveis - RDC-Arq. 

O plano de trabalho divide-se em dois dias com os seguintes 
conteúdos:

11 JULHO 
1. A Transformação Digital compulsória que vem acometendo os 
arquivos, os documentos, os profissionais e os lugares de memória 
e acesso/difusão de documentos e informações, subsídios para uma 
tomada de decisão: disruptiva ou inovação sustentada?

2. A complexidade e a especificidade das fontes primárias digitais 
que requerem a adoção de requisitos funcionais, não-funcionais 
e regras de negócio para a gestão de documentos, para a 
preservação digital sistémica e o acesso e difusão/transparência 
ativa e garantia da segurança jurídica;

3. A gestão de documentos agora orientada para modelos 
de requisitos devidamente homologados pelas Autoridades 
Arquivísticas competentes em suas esferas e âmbitos de poder;

4. Os Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis - RDC-Arq - 
como lugar de memória, plataformas de preservação e plataformas 
de acesso e difusão/transparência ativa orientados a requisitos 
e políticas;

12 JULHO 
5. O Archivematica - Software livre, como plataforma de 
preservação de um RDC-Arq;

6. O AtoM (ICA-AtoM) - Software livre, como plataforma de acesso 
e difusão/transparência ativa de documentos e informações de 
um RDC-Arq;



7.  A patrimonialização da plataforma de acesso e difusão 
como lugar de memória, ambiente digital e espaço de ativação 
e estimulação, representação, identidades, proximidades, 
empoderamento, checagem de desinformação e misinformação, 
pertencimento e interesse cultural, histórico, etc.

8. Demonstração de casos práticos:
VINCULUM, project database -
https://www.vinculum-database.fcsh.unl.pt/ 

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Público-alvo: 
Historiadores; Investigadores em Ciências Sociais; Profissionais 
de Arquivos, Bibliotecas e Museus; Alunos de mestrado 
e de doutoramento

Regime:
Presencial

Admissão:
Livre, mas sujeita a inscrição prévia em
https://forms.gle/RMukibFeqdv8JTBV7 

Certificação de participação:
Mediante solicitação no preenchimento do formulário de inscrição

Contactos:
vinculum@fcsh.unl.pt 

Morada:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Nova de Lisboa

Colégio Almada Negreiros, Campus de Campolide
1070-312 Lisboa



vinculum@fcsh.unl.pt 
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