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WEBINARS BAD 2021 

TÍTULO DO WEBINAR 

Arquivo "Open": adaptando o Arquivo 
Municipal ao acesso virtual via 
opensource 

DATA E HORA  

31 de março de 2021, das 10 às 11h 
Em linha, na plataforma Zoom Webinar 

Webinar promovido no âmbito das atividades da Delegação centro da BAD 

RESUMO 

Pretende-se com este webinar apresentar um resumo das atividades do Arquivo Municipal, que tornam 
possível o acesso à informação arquivística por parte dos seus utilizadores, nomeadamente através do 
recurso à plataforma online, que tem por base o software de gestão arquivística gratuito e de código 
aberto AtoM: Access to Memory.  

Num contexto epidemiológico que o país atravessa é cada vez mais premente o acesso à informação 
através de alternativas não presenciais, mas para haver essa possibilidade, a informação tem que seguir 
um percurso entre o tratamento e a difusão. É uma maneira de manter os serviços abertos, mesmo que 
as portas estejam fisicamente fechadas. Para além disso, o Arquivo pode ser uma ferramenta poderosa 
para apoio aos serviços internos da autarquia, num contexto de teletrabalho. Ao conhecer o caso do 
Arquivo Municipal de Albergaria-a-Velha os profissionais de informação poderão extrair ideias e replicá-
las ao contexto das suas organizações, adaptando às respetivas realidades. 
 

ORADOR 

Hélder G. Silva, Município de Albergaria-a-Velha 

 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

Enquadramento genérico do Arquivo Municipal de Albergaria-a-Velha; 

Identificação dos serviços do arquivo municipal; 

Recursos utilizados para disponibilizar a informação online; 

Conhecer o AtoM, software de gestão de arquivos definitivos. 

 

 

http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_webinars.htm
https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=25
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A QUEM SE DESTINA ESTE WEBINAR? 

Profissionais de Informação e outros interessados. 

 

Preço de associado individual: Gratuito 
Preço de associado colectivo: 1ª inscrição gratuita 

(Se houver outras inscrições dentro da mesma instituição, as mesmas deverão ser pagas ao 
preço de não associado) 

Preço de não associado: 10,00 euros 

 

http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_webinars.htm
https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=25
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