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❑ Enquadramento: QUAR da DGLAB
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Enquadramento organizacional dos Objectivos da DTTDA 

2013-2014

Objectivos operacionais de eficiência

O04 Disponibilizar conteúdos na web contribuindo para afirmar a 

importância da língua portuguesa como instrumento de identidade 

de Portugal no mundo, incluindo património arquivístico comum 

com os países da CPLP

Ind.05 # de imagens disponibilizadas - Meta 2013:500000 (Peso

70%)

Ind.06 # de registos descritivos disponibilizados - Meta 2013: 

100.000 (Peso 30%)
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Enquadramento: QUAR da DGLAB



❑Objectivos da DTTDA em 2013-2014
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TABELA DE OBJECTIVOS DA DIVISÃO DE TRATAMENTO TÉCNICO DOCUMENTAL 

E AQUISIÇÕES
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Objectivos da DTTDA em 2013-2014

N.º Objectivo Operacional Indicador Meta Superação

1
Promover o acesso aos fundos 
documentais através de 2 acções 
com impacto no sítio WEB do 
ANTT:

Divulgação de documentos em 
artigos a editar

Actualização de conteúdos de 
páginas 

Prazo: 1 de Abril de 2013 a 5 de Dez. 
2014

Fontes de verificação:
Sítio do ANTT: Artigos (Notícias, 
Eventos em documentos,
páginas temáticas em Exposições 
virtuais)

Ind.1
# de artigos editados 

Peso 25%

Ind.2
# de documentos 

divulgados 
Peso 25%

Ind.3:
# de conteúdos 

actualizados  
Peso 50%

8 artigos em 
Eventos em 
documentos 
(4 por ano)

1 artigo em 
Exposições virtuais 

por ano

2 Páginas:
“Pesquisar” e 
“Aquisições”

+2 artigos
em Exposições 
virtuais  

Um objectivo contratualizado com as editoras de conteúdos e cujos resultados 

vão ser apresentados na sessão Sítio Web da TT: novos conteúdos
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Objectivos da DTTDA em 2013-2014

2 Colaborar na promoção do 
conhecimento e na fruição pública 
do património arquivístico do ANTT, 
através de uma tarefa com impacto 
no serviço público, de comunicações 
visando o reforço de competências 
das equipas da sala de referência e 
da sala de leitura e garantindo uma 
iniciativa junto dos cidadãos

Ini 6
Apresentar o trabalho realizado 
anualmente pela DTTDA (prestação 
de contas) 

Prazo: 1 de Abril de 2013 a 5 de Dez. 
2014

Fontes de verificação:

Sítio do ANTT.

Ind.4
# de iniciativas realizadas

9 comunicações
demonstrativas de 
competências em 

sessões a 
calendarizar

Realizar a
3.ª edição da 

iniciativa
“A TT ao encontro 
de Todos”, sessão 

dedicada ao 
trabalho 

desenvolvido pela 
DTTDA no biénio 

2013-2014

Um objectivo promovido pela chefe da Divisão garantido por todos os técnicos 

superiores da DTTDA, totalizando 15 comunicações (duas da DCA)
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Objectivos da DTTDA em 2013-2014

3
Proceder ao 
tratamento 
arquivístico de 
fundos e 
documentos através 
de 4 iniciativas

Ini 1
Proceder ao 
tratamento 
arquivístico de 
documentos 
disponibilizando-os 
para consulta 
presencial

Ini 2
Proceder ao 
tratamento 
arquivístico de 
fundos e 
documentos 
produzindo os 
registos descritivos 
competentes na base 
de dados em 
utilização na DGLAB

Ind.5
# de 

documentos 
cotados e/ou 

com dimensão 
controlada
Peso 25%

Ind.12
# de registos 
produzidos e 

validados pelo 
Ind. 7

Peso 25%

Terminar 4 
fundos

14.000 
registos

+2.000

Proceder ao 
tratamento 
arquivístico de fundos 
e documentos através 
de 4 iniciativas

Ini 4
Proceder ao 
tratamento 
arquivístico de fundos 
e documentos revendo 
os registos descritivos 
competentes 
a partir da consulta 
dos documentos e/ou 
de instrumentos de 
descrição 

Ini 3
Disponibilizar após 
validação os registos 
descritivos 
apresentados pelos 
trabalhadores

Prazo: 1 de Abril de 
2013 a 5 de Dez. 2014

Ind.12
# de registos 
produzidos e 

validados pelo 
Ind. 7

Peso 25%

Ind.8
# de registos 

disponibilizados
(= produzidos, 

validados e 
colocados em 

linha)
Peso 50%

Terminar 4 
fundos

14.000 
registos

+2.000
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Objectivos da DTTDA em 2013-2014

4
Assegurar as aquisições por 
incorporação, doação, compra em 
leilão através de 2 acções

Garantia do acompanhamento 
técnico até à conclusão do processo 
de aquisição 

Actualização do Registo de
Aquisições do ANTT/arquivo
distrital de Lisboa e dos registos
descritivos do catálogo em linha

Prazo: 1 de Abril de 2013 a 5 de Dez. 
2014

Fontes de verificação:
Registo de aquisições;
Sítio Web do ANTT; 
Catálogo em linha

Ind.9
# de aquisições finalizadas

Peso 25%

Ind.10
# de documentos 

adquiridos
Peso 25%

Ind.11
# de aquisições com 
registo actualizado 

Peso 50%

Todas as 
incorporações 
previstas, nos 

termos da lei, em 
particular os registos 
paroquiais até 1911 

existentes no 
distrito de Lisboa, 
todas as compras 

em leilão

4 doações de 
documentos 

Apresentar as 
aquisições de 

2013 e de 2014 
na 3.ª edição da 

iniciativa
“A TT ao 

encontro de 
Todos”

Concluir a 
descrição dos 
processos de 
aquisição nos 

dossiês do 
Arquivo Corrente 

até 2014

Um objectivo contratualizado com 4 colaboradores e cujos resultados vão ser 

apresentados no segundo ponto desta comunicação, intitulado A TT em crescimento: 

aquisições, por Ana Lopes e Miguel Rodrigues 



❑ Resultados do 3.º Objectivo da UO
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De 02-01-2013 a 31-12-2013

Ind.5: 1081 livros + 450 doss. e 27.469 documentos 

cotados, 310 carimbos numerados (Peso 25%)

Ind.12: 15129 novos registos produzidos e validados 

pelo Ind. 7 (Peso 25%)

Ind.8: 12090 novos registos disponibilizados (= 

produzidos, validados e colocados em linha) (Peso 50%). 

3039 registos de processos individuais não foram 

publicados
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Resultados



De 01-02-2014 a 31-08-2014

Total de registos de descrição produzidos, validados e 

colocados em linha 26384
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Resultados



❑Organizámos a exposição “O Foral Novo: registos que 

contam histórias” inaugurada a 30 de janeiro de 

2013

❑ Participámos no “Workshop Fotografia Investigação Arquivo”

organizado pelo Museu Nacional do Teatro  com a 

comunicação “Documentos fotográficos na Torre do 

Tombo: tratamento e acesso”

❑ Estivémos no Colóquio do Projecto LxConventos com 

comunicação Inventários de Bens dos Conventos 

Suprimidos: memória quase fotográfica de 

apagamentos e recomeços
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Outros resultados: em ambiente organizacional



Em ambiente organizacional, participámos em estágios 

solicitados à DGLAB e recolhemos contributos em 

documentação identificada
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Outros resultados



Mais resultados da DTTDA com

❑ Evolução comparativa dos pedidos do Núcleo de 

Reprodução e da Divisão de Comunicação e Acesso 

que chegam à DTTDA: impacto da contribuição do 

público por Teresa Tremoceiro. 

❑ A TT em crescimento: aquisições por Ana Lopes e 

Miguel Rodrigues.

10h10 - Sítio Web da TT: novos conteúdos por Joana 

Braga e Teresa Jorge. 
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