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• A criação do ACMF foi o reflexo de uma  

mudança na forma de se olhar os arquivos da 

Administração Pública 

• De facto, passou-se a responsabilizar as 

instituições pela custódia e tratamento da 

documentação que produziam, enformando 

assim uma nova estratégia para a preservação 

e divulgação dos arquivos administrativos dos 

organismos governamentais 
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Instalações com condições de 

conservação, preservação e 

disponibilização da   

documentação 



 

Arquivo Contemporâneo  

do Ministério das Finanças 

Instalações com condições de 

conservação, preservação e 

disponibilização da documentação 



 

 Arquivo Contemporâneo  

do Ministério das Finanças  

 

Instalações com condições de 

conservação, preservação e 

disponibilização da documentação 



 

 

Arquivo Contemporâneo  
do Ministério das Finanças 

 

 
Depósitos que contemplam vários tipos  

de suportes com uma dimensão que 

permite ter uma autonomia para vários anos 



 

 

Arquivo Contemporâneo  
do Ministério das Finanças 

 

 

Depósitos que contemplam vários tipos  

de suportes com uma dimensão que  

permite ter uma autonomia para vários anos 
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Equipamentos para de transferência  

de suportes (papel/microfilme, 

microfilme/digital, papel/digital) 
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Equipamentos para de 

transferência de suportes 

(papel/microfilme, microfilme/digital, 

papel/digital) 
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Disponibilização da informação e documentação à sua guarda, não só  

  às entidades produtoras como ao publico geral, através da Internet 
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Receber e tratar  fundos documentais do MF, 
nomeadamente dos Gabinetes ministeriais e 
organismos extintos, preservando-os, quer 
enquanto prova de exercício de actividades 
administrativas, quer como garante da 
memória colectiva, indo ao encontro dos 
interesses históricos, tal como o prova a 
exposição ainda patente “Lei da Separação - 
Estado e  Igrejas na República” 

O PRACE trouxe um reforço de competências 

à Secretaria-Geral do Ministério das Finanças 
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• Direcção Geral do Património -  descrição 
arquivística,  digitalização da documentação e 
disponibilização on-line  

• Direcção-Geral dos Impostos -  microfilmagem 
da documentação, digitalização a partir do 
microfilme e disponibilização on-line sob reserva 

• Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças 
– microfilmagem da documentação 

• Secretaria de Estado do Orçamento – 
microfilmagem da documentação  
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Tem promovido : 

• Racionalização de recursos humanos e de 

equipamentos;  

• Centralização do tratamento documental e do 

armazenamento; 

• Estabelecimento de protocolos com os 

Organismos do MF; 
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• Acções de consultadoria e de apoio técnico aos 
organismos do MF sendo as solicitações mais 
frequentes ao nível da organização e da gestão 
do arquivo corrente; 

• Criação de equipas de trabalho mistas, 
constituídas por técnicos de arquivo e biblioteca 
de forma a envolver todos os profissionais da 
documentação na implementação do PRACE ; 

• Mudança da cultura organizacional da 
Administração Pública junto dos técnicos de 
arquivo e dos produtores da documentação. 

 
 

 

•   
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Projectos PRACE 

 

• Macroestrutura Funcional 

 

• Plano de Preservação Digital 
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MacroEstrutura Funcional  

 

• 2004 - Sistema de Gestão Processual – Instituto 

de Informática 

 

• 2006 – Plataforma Comum de Modernização – 
Presidência de Conselho de Ministros 

 

• 2010/11 – MacroEstrutura Funcional - DGARQ 
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Plano de Preservação Digital 

• 2008: Acerto da metodologia para a elaboração do PPD 
por dos organismos do MF. 

• 2009: Identificação / avaliação arquivística dos sistemas 
de informação existentes;  

    - Caracterização tecnológica dos sistemas de informação 
(hardware/software); 

    - Definição preliminar de estratégias de preservação. 

• 2010: Redacção do PPD da SG 

• 2011: Parecer favorável da DGARQ e distribuição do 
documento pelos restantes organismos do MF envolvidos 
no projecto 



O Futuro? 

• O PREMAC (Plano de Redução e Melhoria da 
Administração Central) ao  trazer alterações às 
orgânicas dos Ministérios, das Secretarias-
Gerais e em consequência das estruturas 
responsáveis pelos Arquivos, deverá ter em 
conta a documentação dos organismos que são 
extintos, promovendo a reafectação de recursos 
humanos e patrimoniais,  para que o caminho já 
percorrido  com o PRACE, se alargue para uma 
via ampla com uma meta  difícil de alcançar mas 

não inatingível.  


