Título da comunicação: Arquivos da Administração Local: análise do acesso
online.

Resumo:
No

quadro

do

acesso

online

à

informação

arquivística

de

natureza

histórica/definitiva, foi elaborada uma base de dados que contempla o universo
das autarquias locais, procurando deste modo analisar e identificar os principais
constrangimentos e reconhecer as suas vantagens.
Para o efeito, foram criados campos específicos que permitem recolher e tratar a
informação, obtida a partir das 308 Câmaras Municipais existentes no país.
A pesquisa efetuada revelou-se muito surpreendente, e entre os dados apurados,
aferiu-se a existência de alguns aspetos de negligência ao nível das páginas web
das entidades analisadas, contrariamente ao que existe ao nível das bibliotecas
municipais e outros serviços municipais.
Por outro lado, identificaram-se casos em que o acesso aos arquivos de algumas
entidades mostrou, de forma clara, a importância dada a estes como sistemas de
informação, demonstrando não só a preocupação com a preservação e gestão dos
seus acervos, mas de igual modo na importância dada ao fenómeno da
interação com as comunidades.
Através deste estudo, está pressuposto um alerta para a reflexão sobre o estado
invisível do acesso à informação arquivística em páginas web, fruto do
desconhecimento total de ferramentas e instrumentos de descrição ao dispor das
entidades produtoras e gestoras de informação.
O ponto de situação do acesso online nos Arquivos Municipais em Portugal, dentro
do estudo realizado, merece, em nossa opinião, uma maior atenção por parte das
entidades detentoras da informação, principalmente por uma questão de
permissão de acesso ao conhecimento, em sistemas de informação considerados
fundamentais para o bom funcionamento das entidades, atribuindo dignidade aos
Arquivos e a todos os profissionais que trabalham com a informação.

Serão pois apresentados os resultados da análise efetuada, procurando expor as
fragilidades e os pontos fortes do que foi apurado, contribuindo para uma reflexão
ponderada e bem assim para a melhoria da problemática em causa.
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