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Resumo
O Diretório BAD pretende reunir num mesmo ponto de acesso online informação sobre serviços de
informação e documentação. Para garantir o sucesso desta iniciativa, cabe aos Grupos de Trabalho de
acordo com as suas áreas específicas de atuação, gerir a informação a integrar nesta ferramenta.
Contando já com um conjunto importante de dados, o diretório encontra-se estruturado nas categorias
de Bibliotecas de Ensino Superior, Bibliotecas da Administração Central e Arquivos Municipais.
O Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais tem vindo a gerir a categoria de Arquivos Municipais,
que conta já com 43 entradas, referentes a arquivos de norte a sul do país. A informação destes serviços
é recolhida de modo normalizado por parte dos profissionais que desempenham funções nos municípios,
independentemente da unidade orgânica a que pertence o serviço de arquivo.
A integração dos Arquivos Municipais no diretório BAD permite relevar a importância e visibilidade
do arquivo no município, valorizar os profissionais e o trabalho que desenvolvem para qualificação e
preservação do património informacional da autarquia e divulgar a documentação existente,
promovendo o conhecimento e a cidadania.
O Diretório reúne informação fundamental sobre os Arquivos Municipais: localização, horários de
funcionamento, serviços oferecidos e, especialmente, os fundos documentais existentes, agregando
informação dispersa e nem sempre acessível.
Tratando-se de uma ferramenta de divulgação para o público em geral, o diretório apresenta-se com uma
base para informar e formar cidadãos conhecedores e defensores do património arquivístico municipal,
constituindo-se ainda como um precioso auxiliar para investigadores.
Finalmente, o Diretório reúne dados fundamentais sobre a realidade arquivística municipal, útil a todos
os arquivistas.
Urge, portanto, enriquecer o Diretório, para melhor conhecer os arquivos dos 308 municípios do país.
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