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• Interface visível da Rede Portuguesa de Arquivos;

• Ponto agregador de acesso aos recursos arquivísticos 

disponibilizados por diferentes EA;

• Sistema de informação integrado e estruturado;

• Plataforma de redireccionamento para os repositórios 

das EA.
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Objectivos gerais:

• Divulgação e acesso ao património arquivístico:

– Serviços especializados;

– Disponibilizados de forma faseada.

Objectivos específicos:

• Recuperação de conteúdos de informação arquivística dos 
repositórios das EA (meta informação e imagens);

• Acesso directo à descrição completa desses recursos (sítios 
Web das EA);

• Acesso a informação de carácter geral sobre as EA;

• Possibilidade de contacto com as EA (e-mail).
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Sistema de recolha de meta dados baseado no protocol o OAI-PMH
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Requisitos funcionais e respectivos módulos
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Módulo de registo

Permite requerer a adesão à RPA, através do preenchimento 

de um formulário de adesão, disponibilizado no respectivo 

sítio Web:

http://www.arquivos.pt
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Módulo de validação

(MVC): Desenvolvido

com base nos requisitos

de adesão à RPA

Formulário de registo
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MVC - Relatório de conformidade
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MVC - Relatório de conformidade (cont.)
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MVC - Relatório de conformidade (cont.)

Arquitectura e funcionamento



Portal Português de Arquivos

13

Módulo de agregação

Permite:

• Recolha periódica da meta informação das EA;

– A agregação (harvest) é realizada de acordo com o 

protocolo OAI-PMH;

• Processamento da meta informação recolhida e sua prévia 

adaptação ao Módulo de pesquisa.

Arquitectura e funcionamento

Portal Português de Arquivos

14

Módulo de pesquisa

Permite:

• A localização e a recuperação de meta informação

(com base nos elementos de informação obrigatórios -

requisitos de adesão);

• A recuperação de conteúdos: descrição e representações 

digitais dos documentos descritos, desde que em linha e 

associados à meta informação recolhida;

• A realização de pesquisas na totalidade ou em parte dos 

repositórios das EA.
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Módulo de pesquisa

Duas possibilidades de pesquisa:  simples…
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Um dos registos recuperados

Detalhes  do doc. recuperado

Registo original,
sítio Web da EA
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Pesquisa
avançada…

… cf. menu
AJUDA
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Directório:
acesso ao sítio Web da EA …
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Seleccionando o n.º de registos…:

ou o n.º de registos com imagem…:
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Módulo de administração

Permite ao órgão de coordenação da RPA:

• Consultar indicadores e estatísticas de agregação;

• Listar e adicionar novos repositórios para agregação e 

disponibilização nas interfaces de pesquisa;

• Iniciar a agregação de novos repositórios;

• Consultar relatórios de problemas detectados durante a 

agregação.

Arquitectura e funcionamento

Portal Português de Arquivos

Módulo de administração - indicadores
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Módulo de administração - indicadores
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Módulo de administração

- estatísticas
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Módulo de administração – evolução do n.º de registos por EA

Arquitectura e funcionamento
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Conteúdos

Repositórios de informação arquivística pertencentes às EA:

• Documentos de arquivo (meta informação):

– De conservação definitiva ou correntes;

– Representações digitais desses documentos (facultativo 

… mas aconselhável);

– Natureza e qualidade dos conteúdos ►

responsabilidade das EA (princípio da neutralidade);

• Haverá, no entanto, validação (princípio da qualidade).
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Elementos de informação a considerar pelas EA:

ISAD (G) 2 EAD 2 Grau de obrigatoriedade

Código de referência Unitid Obrigatório

Título UnitTitle Obrigatório

Datas UnitDate Obrigatório

Nível de descrição OtherLevel Obrigatório

Dimensão e suporte … Dimensions Obrigatório

Âmbito e conteúdo ScopeContent Recomendado

Informação e serviços
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Cumprimento de requisitos técnicos:

assegurados pela utilização de normas de descrição arquivística
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Obrigatórias Obrigatórias rede 

DGARQ; Recomenda-

das demais EA

Recomendadas

ISAD(G) 2 ODA MIP

EAD 2 ISAAR (CPF) 2 NISO 239-87

OAI-PMH EAC 2 NP 4438-1 e 2

ISDIAH MOREQ 2

ISDF

Informação e serviços
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Conteúdos e serviços

• Segunda fase: entidades informacionais geridas pelo órgão de 

coordenação da RPA

– Ficheiro Nacional de Autoridades Arquivísticas (FNAA):

(desenvolvimento a concluir em 2010 – projecto aprovado pelo 

QREN/POFC/SAMA)

• Módulo de Entidades Produtoras (MEP):

– Módulo de Entidades Detentoras (MED);

– Módulo de Entidades Aderentes (MEA);

• Módulo de Funções (MF);

• Módulo de Registo Patrimonial de Classificação (MRPC).
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Rede Portuguesa de Arquivo
http://www.arquivos.pt/

Portal Português de Arquivo
http://portal.arquivos.pt
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