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WEBINARS BAD 2022 

TÍTULO DO WEBINAR 

Como fazer... descrições com os 
elementos obrigatórios das ODA 

DATA E HORA 

9 de maio de 2022, das 18h30 às 19h30 
Em linha, na plataforma Zoom Webinar 

WEBINAR PROMOVIDO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA 
DELEGAÇÃO REGIONAL ALENTEJO DA BAD 

RESUMO 

Se apenas dispõe de um processador de texto e uma folha de cálculo, mas não desiste de 
divulgar os seus fundos arquivísticos, estes webinars são para si. A série «Como fazer...», 
oferecida pela Delegação Regional do Alentejo, permite-lhe uma introdução breve às áreas da 
descrição e da programação. Cada sessão terá sessenta minutos. 

Na primeira, «Como fazer descrições com os elementos obrigatórios das Orientações para a 
Descrição Arquivística», o participante vai ser capaz de produzir descrições breves, de acordo 
com As Orientações Para a Descrição Arquivística, segunda versão (disponível em 
https://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2013/10/oda1-2-3.pdf ). A sessão 
tem como objetivo demonstrar como se podem produzir descrições sucintas, mas informativas. 

 

ORADOR 

Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines, Delegação Regional do Alentejo 

 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

Produzir descrições sintéticas, mas que permitam ao utilizador obter os elementos básicos 
para identificar e avaliar o interesse de uma unidade de descrição para as suas necessidades.  

 

A quem se destina este webinar? 

Profissionais da informação arquivística 

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 

 

https://bad.pt/
https://bad.pt/formularios/inscricao-nos-webinares/
https://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2013/10/oda1-2-3.pdf
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