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Movimento associativo e a 
importância da salvaguarda 
da sua memória arquivística

• Mais de 2 séculos de história e de 
vivência associativa;

• 30 mil coletividades de cultura, desporto 
e recreio;

• Em alguns distritos e concelhos, uma  
população associada entre os 25% a  
30%;

• Mais de 400 mil dirigentes eleitos, 
voluntários e benévolos;

• Um dos mais elevados índices de 
voluntariado do país;

• Contributo para o dinamização da 
economia local… Associativismo e arquivos em 2015: 1. Congresso realizado pela 

UNL  (cartaz); 2. Entre Arquivos (Algarve); 3. Congresso CPCCRD 



Objetivos do Projeto

• 1) Proceder a um diagnóstico de situação dos

arquivos das entidades associativas de

cultura, recreio e desporto;

• 2) Definir uma estratégia de salvaguarda e

valorização de património arquivístico destas

entidades.



Linhas de trabalho 
• 1) Nacional
• Diagnóstico (questionário*) + estratégia:
• * - Questionário destinado às associações 

filiadas na Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Recreio e 
Desporto (CPCCRD), criadas antes de 25 
de abril de 1974. 

• Abrange 25% da totalidade das associações 
mais antigas existentes em Portugal 
continental, independentemente do 
distrito a que pertencem.



Linhas de trabalho 
• 1) Distrital – Exclusiva para o Distrito de Faro
• Diagnóstico (questionário*) + estratégia:
• * - Questionário aplicado apenas ao Distrito de Faro e destinado 

a todas as associações criadas antes de 25 de abril de 1974 que 
foram identificadas pelas câmaras municipais que colaboram 
com a DGLAB nesta iniciativa* (autoexcluem-se Castro Marim e 
Monchique).

* - Apoio RAALG



Organização e apoio
• Organização:

• Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas:

▫ Direção de Serviços de Arquivística e Normalização
(DSAN);

▫ Arquivos distritais;

• Apoio:
• Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura,

Recreio e Desporto (CPCCRD);
• Câmaras municipais do Distrito de Faro com profissionais

pertencentes à Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) e/ou
com disponibilidade e interesse em colaborar no Projeto;

• Arquivo Distrital de Braga e Arquivo da Universidade de
Coimbra



Diagnóstico - I

• 1. Nível nacional
• Questionário: universo e 

amostra - Lista
fornecida pela CPCCRD 



Diagnóstico- II

• 2. Nível distrital
• Questionário: universo 

- Lista fornecida pela 
pelas câmaras 
municipais que 
colaboram com a 
DGLAB*

• * - inclui associadas da 
CPCCRD 



Apresentação do Questionário

• Disponível em 
https://pt.surveymo
nkey.com/r/associa
coes

• Password: cf. ofício 
da DGLAB

• A preencher até 6 de 
maio de 2016

• …



Preenchimento do 
Questionário
• No preenchimento do 

Questionário, siga as instruções da 
plataforma. 

• Se necessitar de sair sem ter todas 
as respostas completas de uma 
determinada página, lique em 
“SALVAR / Passar à próxima 
página”, para guardar os dados 
entretanto introduzidos.

• Apenas premir o botão 
CONCLUÍDO quando a resposta 
estiver terminada.



Apoio ao 
preenchimento
do Questionário
- I

Página do Projeto na Internet: http://arquivos.dglab.gov.pt/programas-e- projectos/projetos-de-salvaguarda-
do-patrimonio/projeto-arquivos-associacoes/



Apoio ao preenchimento do Questionário - II

• Página do Projeto no sítio Web da DGLAB - documentos de apoio ao 
preenchimento do questionário:
• Ficheiro PDF com a matriz do Questionário (exclusivamente para recolha 

de dados prévia ao preenchimento, em linha, na Internet)
• Glossário (principalmente para termos técnicos usados no Questionário)
• Exemplo fictício de preenchimento
• Listas das entidades respondentes 
• Listas das entidades de apoio previstas e respetivos contactos (1)

• (1) – Inclui referência às visitas de acompanhamento, a indicar até 11-3-2016  (duas por distrito).



Apoio ao preenchimento do Questionário - III
• 1/ As associações filiadas da CPCCRD que não pertencem ao Distrito de Faro,

em caso de necessidade, poderão contactar o arquivo distrital da sua área
geográfica por linha telefónica ou por correio eletrónico (cf. lista no
sítio Web do projeto) (1).

• Em ambas as situações poderão marcar reunião de esclarecimento, se
necessário, na sede do respetivo arquivo distrital ou na Torre do Tombo,
consoante o caso aplicável.

• Está ainda previsto que algumas destas associações (até duas por distrito),
selecionadas pelos arquivos distritais, sejam contactadas, até 11-3-2016, para
uma visita de ajuda ao preenchimento do Questionário.

• (1) No Distrito de Lisboa, poderão contactar os serviços centrais da DGLAB, no edifício da Torre do Tombo, pelo tel.
210037221 ou pelo correio eletrónico dsan@dglab.gov.pt .

•



Apoio ao preenchimento do Questionário - III

• 2/ As associações do Distrito de Faro mais antigas serão contactadas pela
Câmara Municipal respetiva para uma visita de ajuda ao preenchimento
do Questionário (até 10 por concelho, conforme lista publicada no sítio Web
do Projeto).

• As restantes entidades, em caso de necessidade, poderão contactar o
Arquivo Distrital de Faro pelo tel. 289008800 ou por correio eletrónico
mail@adfar.dglab.gov.pt .

• Em ambas as situações poderão as entidades marcar reunião de
esclarecimento caso seja necessário, na sede do referido Arquivo.

• Está ainda previsto que duas destas últimas associações, selecionadas pelo
Arquivo, sejam contactadas, até 11-3-2016, para uma visita de ajuda ao
preenchimento do Questionário.



Sessões de apresentação do 
Diagnóstico

• Dia 7 de Março - 16h-18h –
Torre do Tombo - Lançamento 
nacional; 

• Dia 9 de Março - 16h-18h -
Club Farense; 

• Dia 10 de Março - 16h-18h -
Arquivo Distrital do Porto.

Sessão de 7-3-2016



Próximas etapas - I
• 1. Análise dos dados e elaboração do Relatório do 

Questionário
• Duas análises:
▫ 1) relativa à Linha de trabalho 1;
▫ 2) relativa à Linha de trabalho 2.

• Objetivos:
• Permitir uma análise comparativa do universo

inquirido, por um lado, a nível nacional e, por
outro, a nível distrital, para o caso específico de
Faro.

• Prazo previsto: até 25 de agosto (máximo).



Próximas etapas - II

• 2. Difusão do Relatório
• a) Entidades envolvidas no Projeto:

Envio do Relatório
• b) Público em geral:

Disponibilização da versão PDF do
Relatório, no sítio Web e na página do
Facebook da DGLAB, entre outros.

• Prazo previsto: Até 31 de Agosto.



Próximas etapas - III
• 3. Definição de estratégia de salvaguarda

dos arquivos das associações de cultura,
recreio e desporto
▫ Análise SWOT* (elaborado a partir de Relatório

e outros contributos);
▫ Definição da proposta de estratégia* (a

entregar ao Diretor-Geral/DGLAB), a nível
nacional, a qual pode contemplar orientações e
recomendações específicas para o caso do
Algarve

• Prazo previsto: 1 de setembro - 15 de
novembro.

.* Implica trabalho
conjunto da DGLAB e das
entidades parceiras, em
sessões temáticas.



Equipa de Projeto – DGLAB/DSAN

• Pedro Penteado (coord.)

• Catarina Guimarães

• Maria José Fidalgo

• Apoio administrativo: Lurdes Almeida

• Contactos:  pelo tel. 210037221 ou pelo correio eletrónico 

dsan@dglab.gov.pt



Muito obrigado pela vossa atenção !
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