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À do Presidente do EAC 

À medida que a arqueologia foi progredindo do estudo 
de objetos para análises contextuais e científicas de maior 
complexidade, desenvolveu-se um arquivo abrangente 
integrando registos escritos, desenhos, fotografias e dados 
em formato digital. Os achados a recolher também se 
diversificaram, incluindo hoje ecofactos, vestígios de lixeiras e 
diversas amostras recolhidas para análise futura, para além do 
conjunto tradicional de artefactos. 

Os arqueólogos têm, desde sempre, assumido a 
responsabilidade da preservação dos achados, mas não foi 
imediato o reconhecimento da importância dos registos, 
quer enquanto testemunhos primários, quer enquanto únicas 
sobrevivências de um determinado sítio. Estes arquivos são, 
portanto, críticos para a preparação de relatórios finais e de 
publicações subsequentes, constituindo igualmente um banco 
de informação que será essencial em qualquer futura revisão de 
conclusões e interpretações, à luz de novos dados a recolher por 
futuros arqueólogos. 

Para além das necessidades da investigação científica, e em face 
da crescente popularidade da Arqueologia, esta documentação 
revela-se também de interesse para outros utilizadores, como 
docentes e académicos em busca de material ilustrativo para 
apoiar a divulgação junto do público realizada através de 
exposições, conferências e publicações. É ainda uma fonte 
essencial de informação para as autoridades responsáveis pelo 
planeamento do território. 

Muitos dos grandes centros de arqueologia ou equipas 
de investigação desenvolveram os seus próprios sistemas 
arquivísticos, por vezes de grande sofisticação, e alguns 
estados europeus publicaram diretrizes para a constituição 
de arquivos. Porém, nunca antes haviam sido formalizados 
princípios universais e normas genéricas a utilizar em toda a 
Europa. Em 2008, o Europae Archaeologiae Consilium (EAC) 
decidiu estudar o tema do arquivamento de documentação 
arqueológica. O grupo de trabalho criado pelo EAC, na 
sequência dessa decisão, juntou vários especialistas de diversos 
países-membros e assegurou o estabelecimento do projeto 
ARCHES, suportado pelo Programa Cultura 2007-2013 da 

PREFÁCIO
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Agência Executiva para a Educação, Audiovisual e Cultura da 
União Europeia. 

Os autores deste documento estão bem cientes de que a 
estrutura da investigação e serviços arqueológicos de cada 
país é o resultado da sua história e organização política e 
administrativa, bem como das suas condições económicas 
prevalentes. Estas “orientações” não requerem um tipo 
específico de organização, mas estabelecem um nível superior 
de princípios que todos os arqueólogos devem ter em conta 
ao iniciar um projeto arqueológico ou planear a organização 
global dos seus arquivos de arqueologia. Determinam os 
melhores procedimentos a aplicar ao longo de todo o processo 
de arquivamento, desde o primeiro momento de um projeto 
arqueológico até à transferência do arquivo para um depósito 
definitivo. Incluem igualmente uma lista de controlo de todas as 
questões a considerar, providenciando recomendações técnicas 
úteis.  

A competência dos membros do grupo de trabalho e o seu 
envolvimento pessoal neste campo tornaram possível a 
produção das “Normas e Orientações para o Arquivamento 
Arqueológico na Europa”. Este documento representa o estado 
da arte neste domínio, e estabelece o padrão para um sistema 
ideal de arquivamento arqueológico cujo apoio e divulgação 
muito honra o EAC. Encorajamos os nossos membros a 
trabalhar para a sua adoção ou integração nas diversas 
diretrizes nacionais, sempre que tal for apropriado. 

A direção do EAC deseja agradecer aos muitos especialistas que 
dedicaram o seu tempo ao grupo de trabalho e participaram no 
projeto ARCHES para a criação deste Guia, de cuja importância 
e utilidade não restam dúvidas.
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1. INTRODUÇÃO

As narrativas arqueológicas dos desenvolvimentos 
socioeconómicos e culturais do passado podem providenciar 
sentido e contexto à vida diária atual de cada ser humano. 
Permitem situar o individuo no continuum do desenvolvimento 
e da história humanos, e contribuem para a reconciliação com 
a natureza temporária da existência humana e com a natureza 
relativa da cultura. 

As narrativas arqueológicas baseiam-se na pesquisa. Pela sua 
própria natureza, o trabalho de campo arqueológico destrói 
as suas próprias provas, ao remover, pela escavação, os objetos 
do seu contexto. Isto distingue a Arqueologia das outras 
disciplinas científicas. Uma vez que as observações no campo 
nunca podem ser repetidas, o processo de escavação deve ser 
cuidadosamente registado e documentado. 

Os objetos encontrados durante a investigação são armazenados 
em arquivos, e geralmente, mas não sempre, acompanhados 
pela documentação que regista as circunstâncias originais 
do achado. A esta documentação dá-se frequentemente a 
designação de dados brutos ou primários, consistindo em 
desenhos de campo, mapas, bases de dados com registos 
dos achados, relatórios, fotografias, resultados de análises 
laboratoriais, etc. Estes dados primários, juntamente com os 
achados materiais, proporcionam a maior aproximação possível 
às vidas das gerações passadas, e particularmente das culturas 
antigas que não dominavam a escrita. Estes dados e objetos 
são a fonte primária da informação arqueológica. Trata-se de 
património arqueológico essencial, que precisa de proteção 
integral. Somente quando este património estiver integralmente 
preservado em arquivo é que será possível às futuras gerações 
usar os dados para desenvolver as suas próprias narrativas.

Os arqueólogos estudam os vestígios materiais, bem como as 
circunstâncias da sua identificação, antes de os movimentarem 
para o arquivo definitivo. Os resultados das suas pesquisas são 
publicados em monografias e artigos partilhados entre colegas, 
comercializados, e disponibilizados através de diversos canais 
de divulgação. Estes resultados são “estáticos”, criados com base 
nos conhecimentos disponíveis na sua época. Futuros cientistas 
terão mais dados e mais informação disponível, e é expectável 
que a informação de pesquisas anteriores seja reanalisada e 
recombinada. Para tornar duradouros os factos e os resultados 
arqueológicos, é de importância vital garantir que os respetivos 
arquivos são facilmente acessíveis, legíveis e compreensíveis 
para futuras gerações. 
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O armazenamento e acesso às publicações em bibliotecas é 
devidamente organizado segundo normas internacionais de 
anotação e divulgação. O armazenamento dos achados nos 
arquivos, juntamente com a documentação descritiva, é menos 
estandardizado. Os procedimentos efetivamente aplicados 
baseiam-se muitas vezes na prática local, não regulamentada 
por entidades nacionais ou internacionais. Isto dificulta 
o acesso e reutilização dos recursos disponíveis para fins 
científicos, educativos, ou administrativos.

Hoje em dia, os arquivos arqueológicos são procurados 
por um vasto leque de utilizadores, incluindo arqueólogos 
a trabalhar em escavações no setor público ou no privado, 
técnicos responsáveis por políticas locais de gestão do 
território, arquitetos paisagistas que pretendem incorporar 
elementos arqueológicos como mais-valias em projetos 
urbanísticos, cidadãos com diversas motivações, ou advogados 
procurando contestar reclamações, entre outros. Uma vez 
que a documentação arqueológica depende cada vez mais das 
tecnologias digitais, os arquivos arqueológicos, juntamente 
com as bibliotecas, são cada vez mais importantes enquanto 
repositórios centralizados dos nossos conhecimentos do 
passado. 

O projeto ARCHES destina-se a tornar perduráveis os arquivos 
arqueológicos de toda a Europa, orientando a formação 
de coleções de achados e documentação que, através de 
procedimentos normalizados, sejam facilmente acessíveis e 
disponíveis para reutilização, agora e no futuro, por todos 
aqueles genuinamente interessados pelo nosso passado. 

1.1 OBJETIVO DESTE GUIA

O objetivo das Normas e Orientações para o Arquivamento 
Arqueológico na Europa (doravante designadas como “o 
Guia”) é garantir que os dados, a informação e o conhecimento 
arqueológicos permaneçam disponíveis, estáveis, consistentes 
e acessíveis para as gerações presentes e futuras. Os arquivos 
arqueológicos contendo objetos materiais (achados), registos e 
dados sobre o nosso passado são insubstituíveis, e vulneráveis 
ao dano e à perda. O Guia consiste numa série de normas, 
acompanhadas por orientações para as melhores práticas de 
arquivamento arqueológico, ambas permitindo aos arqueólogos 
arquivar devidamente o material e os resultados documentais 
do seu trabalho. Descreve os procedimentos destinados a 
salvaguardar e administrar o arquivo, antes e depois deste ser 
colocado no seu depósito definitivo. 

4

6
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1.2 SUSTENTABILIDADE

O objetivo do Guia é tornar a prática de arquivamento 
arqueológico harmonizada em toda a Europa, de forma a 
facilitar o acesso e a preservação dos registos arqueológicos. 
Este objetivo é alcançável através da produção de normas e 
da definição de melhores práticas para a criação, compilação, 
transferência e gestão de arquivos arqueológicos perduráveis e 
em constante evolução. Um importante efeito desta iniciativa 
será uma gestão de depósitos de arquivos arqueológicos 
sustentáveis que favoreça a utilização dos recursos neles 
geridos.

Logo que o Guia tenha sido publicado, pretende-se garantir a 
sua pertinência, atualidade e utilidade, contribuindo assim para 
a sustentabilidade dos repositórios arquivísticos. Esta tarefa será 
orientada pelo Grupo de Trabalho dos Arquivos Arqueológicos 
do EAC. 

Este Guia será:

Multidisciplinar

O Grupo de Trabalho dos Arquivos Arqueológicos do EAC 
estabelecerá ligações entre a Arqueologia e outras áreas 
relevantes do património cultural, tais como o património 
edificado e as paisagens culturais, e também com a área da 
arquivística, das coleções digitais, da informática e da gestão 
de dados. 

Inclusivo

Será impulsionado pela procura por parte dos intervenientes 
e das comunidades. 

Orientado para a normalização

Utilizará e alinhar-se-á com as normas internacionais de 
arquivamento e descrição de repositórios em papel e em 
suportes digitais (avançados). A política de sustentabilidade 
produzida pela Parceria ARCHES pode ser descarregada a 
partir do respetivo site1. 

1.3 CONTEÚDO DO GUIA

O Guia inclui:

Normas para o arquivamento arqueológico

As Normas consistem num conjunto de princípios essenciais. 
Enunciam o modelo de arquivamento que tem de ser utilizado 
por todos os arqueólogos ou organizações que desenvolvam 
1  The European Archaeological Archiving Standards and Guidance: WP7 - Ensuring 
the Sustainability. http://archaeologydataservice.ac.uk/arches
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qualquer tipo de trabalho arqueológico do qual resulte um 
arquivo.  

Orientações para o arquivamento arqueológico

Estas Orientações concretizam os princípios enunciados 
nas Normas, traduzindo-os em indicações práticas mais 
desenvolvidas acerca do arquivamento dos resultados do 
trabalho arqueológico. Destinam-se a ser usadas em todos 
os países parceiros europeus como guia para a prática 
de arquivamento arqueológico, sendo concebidas para 
acompanhar as normas específicas do trabalho, da conservação 
e da gestão em arqueologia existentes a nível internacional, 
nacional, regional e local. Não se destinam, no entanto, 
a substituir as normas já existentes. Sendo princípios de 
referência, espera-se que contribuam para o desenvolvimento 
de normas locais de arquivamento arqueológico mais 
completas, orientando a sua formulação.

Pretende-se que o Guia seja um manual de instruções 
explicitando as melhores práticas a aplicar ao processo de 
arquivamento arqueológico, e igualmente à salvaguarda e gestão 
dos arquivos arqueológicos. É geralmente reconhecido que, 
embora para muitos intervenientes a maior parte destas práticas 
já sejam a norma, outros há que não têm, presentemente, acesso 
às mesmas, razão pela qual estas orientações apresentam um 
padrão que pode ser progressivamente alcançado. Espera-se 
que o Guia seja útil neste processo, contribuindo para despertar 
atenções para a necessidade de melhores infraestruturas ou 
procedimentos, em todos os casos onde tal se justifique.

Lista de controlo de tarefas e funções de arquivos num 
projeto arqueológico

A lista de controlo é uma tabela que apresenta as tarefas 
arquivísticas a ter em conta à medida que o projeto progride, 
bem como a função do interveniente (ou intervenientes) 
que habitualmente desempenha cada tarefa, como o gestor 
do projeto, os diversos especialistas nos achados, etc. Estas 
tarefas genéricas são as mesmas enunciadas na secção do 
Guia respeitante às Orientações, sendo que os nomes dos 
intervenientes são meramente exemplos idealizados. Neste 
formato, a tabela pode ser utilizada como uma breve lista de 
controlo do trabalho arquivístico para todos aqueles que não 
estão familiarizados com o processo de arquivo.

O Guia tem em conta que, embora os procedimentos 
arqueológicos sejam idênticos em toda a Europa, algumas 
atividades, tarefas, pessoal e responsabilidades associadas com 
o arquivamento arqueológico podem diferir de país para país 
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e de estado para estado. Por esta razão, será possível encontrar 
no site ARCHES modelos mais detalhados, que permitem 
adaptar melhor os procedimentos e os intervenientes às práticas 
correntes nos organismos nacionais, regionais ou locais. 

Embora no momento da sua publicação os modelos constantes 
do Guia apenas tenham sido formalmente adotados em sete 
países, espera-se que o Grupo de Trabalho do EAC contacte 
outros países à medida que o uso deste documento se vá 
generalizando, de forma a integrar as suas práticas. É possível 
encontrar formulários em branco com esta finalidade em http://
archaeologydataservice.ac.uk/arches.

Bibliografias sobre arquivamento arqueológico

A secção final consiste numa recolha de bibliografia onde se 
apresentam normas e orientações para a prática, conservação 
e gestão na área da Arqueologia de diversos países, regiões ou 
estados. 

Espera-se igualmente que outros países providenciem 
informação bibliográfica para futura inclusão. 

1.4 COMO UTILIZAR O GUIA

O Guia destina-se a todos os intervenientes em qualquer 
atividade arqueológica que resulte na criação de um arquivo, 
e a todos aqueles envolvidos na salvaguarda e gestão de tais 
arquivos, quer os mesmos consistam em duas ou três páginas 
detalhando uma observação arqueológica, quer abranjam 
um vasto manancial de registos documentais e testemunhos 
materiais.  

Admite-se que existirão sempre diversas práticas e 
aproximações à área da Arqueologia nos diversos países 
europeus. Por exemplo, em muitos estados ou países os 
arquivos materiais estão em depósitos de longo termo, 
separados da documentação do projeto, enquanto noutros 
arquivos materiais e documentação são vistos como um todo 
indissociável, e assim conservados em conjunto. É correto e 
legítimo que tais diferenças existam, e esta publicação não 
pretende desafiar ou alterar os sistemas nacionais, regionais, 
locais, ou outros, que servem devidamente o seu propósito, 
preservando os arquivos para a posteridade. Aquilo que o 
Guia define são princípios, ações e tarefas orientadas para as 
melhores práticas de arquivamento arqueológico que se possam 
justapor e funcionar em paralelo com as normas e práticas mais 
detalhadas já existentes. 

De facto, o termo “arqueólogo” aplica-se aqui a todos os 
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intervenientes no processo arqueológico, como aqueles 
envolvidos em trabalho de campo, especialistas nos achados, 
ilustradores, fotógrafos, conservadores-restauradores, 
supervisores e curadores. O Guia aplica-se igualmente a 
estudantes e arqueólogos amadores, tal como aos profissionais 
da área, sendo ainda destinado a todos os encarregados da 
promoção e monitorização de trabalhos arqueológicos. 

Ao longo do Guia são feitas referências às práticas e normas 
utilizadas por várias entidades administrativas, incluindo 
países, estados, regiões, cantões, condados, municípios ou 
cidades. Seria despropositado listar todas as variantes possíveis 
sempre que surgem tais distinções, pelo que a expressão 
“nacional, regional ou local” será, doravante, utilizada de 
modo a representar todos os tipos de entidades administrativas 
geograficamente definidas. 

O Guia é constituído por três secções principais, acompanhadas 
por uma bibliografia e um glossário. 

• As Normas apresentam os princípios que devem ser tidos 
em conta por todos os intervenientes no processo de 
arquivamento arqueológico. Pretende integrar uma série 
de normas a adotar por todos os organismos académicos, 
administrativos, executivos, técnicos e de gestão na área da 
Arqueologia. 

• O Guia destina-se a orientar qualquer arqueólogo, qualquer 
que seja o seu âmbito de trabalho, na medida em que for 
responsável por um arquivo, desde o primeiro momento do 
processo e até ao seu resultado final, ou seja, a conservação 
a longo prazo num depósito. Desenvolve-se numa linha 
lógica, e cronológica, que acompanha todas as atividade 
arqueológicas nas principais etapas do seu desenvolvimento. 
Apresenta as práticas que devem ser adotadas em cada 
uma destas etapas, de forma a dar origem a arquivos 
arqueológicos estáveis, organizados, intrinsecamente 
consistentes e acessíveis.

• A Lista de Controlo de Arquivamento enuncia as 
tarefas arquivísticas a desempenhar em cada etapa pelos 
intervenientes num projeto arqueológico. Todos aqueles 
envolvidos numa parte do projeto, seja no trabalho de 
campo, no laboratório, ou num gabinete, devem poder 
recorrer às tabelas (sendo que aquelas respeitantes aos países 
e estados serão eventualmente descarregáveis online)2 e 
verificar quando e como é que devem seguir o processo de 
arquivo, em qualquer etapa de um projeto arqueológico.

1.5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO ARCHES E 

2  http://archaeologydataservice.ac.uk/arches

14

16
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PRODUÇÃO DO GUIA

Esta publicação foi produzida sob os auspícios do Europae 
Archaeologiae Consilium (EAC)3, e é o resultado do trabalho 
desenvolvido por sete parceiros representando seis países da 
União Europeia e a Islândia, bem como pela Suíça, enquanto 
parceiro associado. Foi tornada possível através de um 
financiamento do Programa Cultura4.

No colóquio sobre arquivamento em Arqueologia promovido 
pelo EAC em 2008, em Metz, ficou evidente que muitos países-
membros tinham diversos problemas em comum. Foram 
identificadas as questões mais prementes, nomeadamente: 
variações nas práticas de registo arqueológico e na criação, 
enquanto recurso, de registos consistentes; definição e 
manutenção de padrões para os arquivos digitais; manutenção 
de boas práticas de gestão destinadas a garantir de forma 
continuada a preservação, segurança, circulação e acessibilidade 
da informação e dos materiais arqueológicos, de acordo 
com a Convenção de Valetta de 19925. Ficou decidida, de 
forma unânime, a criação de um guia europeu e de um 
modelo universal para as melhores práticas de arquivamento 
arqueológico. 

Em 2008 foi formado um Grupo de Trabalho em arquivos 
de Arqueologia, que recebeu, em 2012, um financiamento 
do Programa Cultura 2007-2013, na sequência do qual se 
deu início ao projeto ARCHES. Este processo culminou na 
publicação deste Guia, baseado em padrões e orientações já 
existentes, atualizados e melhorados através de consultas e 
reuniões levadas a cabo nos países parceiros ao longo do ano de 
2013. 

Outras informações, bem como cópias das traduções do 
Guia promovidas pelos diversos países e documentação 
associada, podem ser encontradas no site ARCHES: http://
archaeologydataservice.ac.uk/arches. Um link para este site 
pode também ser encontrado na página do ARCHES no site do 
EAC, em http://www.european-archaeological-council.org/13-
0-Archives.html. 

2. O PROJETO ARQUEOLÓGICO

3  http://www.european-archaeological-council.org/
4  Culture Programme 2007-2013, Strand 1.2.1: cooperation measures, Agreement 
Number - 2012- 1399/ 001- 001
5  Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (revista), 
Valetta, 16.1.1992 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm 
(versão portuguesa em http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/
convencaoeuropeiaparaproteccaodopatarqueolrevist.pdf)
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2.1 O QUE É UM PROJETO ARQUEOLÓGICO?

Ao longo do Guia, a expressão “projeto arqueológico”, ou 
“projeto”, será utilizada para descrever qualquer forma de 
atividade arqueológica da qual resulte um arquivo. 

Entende-se geralmente que um projeto é uma atividade 
temporária, dentro de um determinado âmbito, desempenhada 
de forma a respeitar objetivos pré-definidos, calendarizados, 
executáveis num certo prazo e com determinados recursos, 
da qual resulta um produto final. É, em princípio, orientado 
por um gestor de projeto, e será levado a cabo por um ou mais 
intervenientes, reunidos para este propósito. Desta forma, o 
Guia recorre ao termo “projeto” por reconhecer que este se 
adequa bem à prática arqueológica, na medida em que esta visa 
a realização de tarefas específicas com objetivos bem definidos. 
Para a definição de um projeto arqueológico, ver Normas, 4.1.

2.2 FASES DE UM PROJETO ARQUEOLÓGICO

Ao longo deste Guia, as principais fases de um projeto 
arqueológico serão utilizadas para descrever os procedimentos 
de arquivamento. São definidas da seguinte forma: 

Planeamento

É a fase de arranque, ou inicial, na qual serão: delineadas as 
linhas gerais, o plano do projeto, o lançamento de concursos, 
a especificação das tarefas e a metodologia do projeto; 
identificadas metas de investigação; definidos o âmbito, as 
fases, os resultados e as tarefas previstas; proposta uma equipa, 
consultados especialistas e distribuído recursos; identificado 
os depósito e os procedimentos para a sua guarda temporária e 
para a sua administração a longo prazo; acordados prazos para 
revisões periódicas do projeto, e delineados planos de gestão de 
higiene, segurança e catástrofes. É neste estágio que tem início a 
criação e compilação de arquivos.

Recolha de dados

Em arqueologia, esta fase diz geralmente respeito ao trabalho 
de campo. No entanto, para os propósitos deste Guia, a recolha 
de dados respeita à etapa executiva de um projeto, quando é 
reunida informação e/ou materiais arqueológicos (achados). 
Quer o arqueólogo execute a sua própria pesquisa no terreno, 
quer se trate de trabalho de gabinete, de laboratório, ou ainda 
sobre materiais em depósito, é nesta fase que os dados factuais 
são registados com o mínimo de interpretação.

Análise, relatórios e transferência de arquivos

Esta fase é geralmente designada de pós-escavação, ainda que 
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nem todos os projetos arqueológicos envolvam escavações, 
como é o caso dos registos de estruturas, de prospeções, ou da 
análise de achados, razão pela qual se decidiu renomeá-la de 
forma a refletir as mais modernas práticas arqueológicas. 

A análise implica registos e interpretações mais completos e 
orientados, seja no que respeita aos registos feitos no terreno, 
à recoleção de achados, ou aos resultados de uma prospeção 
geofísica. Os registos assim conseguidos, tais como dados ou 
imagens, serão incluídos no arquivo. 

Esta fase termina normalmente com um relatório final. 
Distintos tipos de análise poderão resultar na criação de 
diversos relatórios, alguns dos quais serão integrados no 
relatório final do projeto. A admissão destes relatórios no 
arquivo do projeto é fundamental para a criação de um recurso 
acessível.  

Logo que a fase de análises e a produção de relatórios estejam 
terminadas, deduz-se que não serão produzidos mais registos, 
materiais (achados) ou amostras, pelo que o arquivo do projeto 
será reunido, e preparada a sua transferência para um depósito 
destinado à conservação a longo prazo.  

Gestão e conservação

A conservação é o processo pelo qual se tenta garantir que os 
arquivos materiais permanecem estáveis, seguros e acessíveis a 
longo prazo. Trata-se de um processo contínuo, que assegura 
a integridade de um arquivo uma vez completado o projeto 
que lhe deu origem. No entanto, a salvaguarda de todas as 
componentes de um arquivo deve começar logo no início do 
projeto, desde que se começa a produzir documentação ou a 
recolher objetos materiais (achados). Quaisquer materiais ou 
documentação arqueológica criados ou recolhidos desde a 
fase de planeamento requerem cuidados temporários, até que 
sejam transferidos para um depósito destinado à conservação 
a longo prazo. A conservação dos elementos selecionados para 
arquivamento é uma atividade que percorre todo o projeto 
arqueológico, envolvendo tanto a conservação temporária como 
a gestão de longo prazo do arquivo documental e material 
(achados). 

3 O PAPEL DO ARQUIVO NUM 
PROJETO ARQUEOLÓGICO
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3.1 O QUE É UM ARQUIVO ARQUEOLÓGICO?

Ao longo do Guia, a expressão “arquivo arqueológico”, ou 
“arquivo”, será utilizada para descrever todos os documentos 
ou materiais (achados) produzidos no decorrer de um projeto 
arqueológico e selecionados para arquivamento. Para a 
definição de um arquivo arqueológico, ver Normas, 4.1.

Admite-se que os arquivos resultantes de projetos arqueológicos 
não correspondem exatamente à definição comum do termo 
“arquivo”, uma vez que, na maioria dos casos, um arquivo 
arqueológico reúne arquivos documentais e coleções materiais, 
quer seja no mesmo local, quer por associação (quando 
o arquivo material está separado do arquivo documental, 
mas ambos se encontram interligados através de referências 
cruzadas). No entanto, ainda é o melhor termo, e o de uso mais 
generalizado para a finalidade em causa, apesar de não se tratar 
do termo ideal, e de alguma terminologia e práticas diferirem 
de país para país. 

3.2 EM QUE CONSISTE O ARQUIVAMENTO 
ARQUEOLÓGICO, E QUANDO TEM LUGAR?

O arquivamento arqueológico é um processo dinâmico, que 
tem início no momento em que um projeto é planeado. A 
documentação e os materiais arqueológicos (achados) que 
contribuem para a soma de conhecimento humano sobre o 
passado serão selecionados para arquivamento à medida que o 
projeto progride, e devem ser geridos de acordo com as Normas 
e as Orientações aqui apresentadas, e ainda, quando aplicável, 
de acordo com normas internacionais, nacionais, regionais ou 
locais mais detalhadas. A criação e a gestão de arquivos não 
são atividades limitadas ao término de um projeto, quando está 
iminente a transferência para um depósito definitivo; são antes 
processos que conservam e salvaguardam, desde o princípio, 
todos os elementos de um arquivo arqueológico.

4 NORMAS PARA O  
ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO
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4.1 DEFINIÇÕES

Um arquivo arqueológico compreende todos os registos e 
objetos recuperados no decorrer de um projeto arqueológico, 
e considerados para preservação a longo prazo, incluindo 
artefactos, ecofactos e outros elementos biológicos, lixeiras, 
amostras científicas, e ainda documentos escritos e gráficos, seja 
em suporte de papel, filme, ou digital.

Um projeto arqueológico é qualquer plano de trabalho que 
envolva o levantamento e/ou produção de informação sobre um 
sítio, vestígios diversos, ou um objeto arqueológico em qualquer 
contexto, incluindo no meio terrestre, no meio aquático, 
num gabinete ou num laboratório. Exemplos de um projeto 
arqueológico incluem: projetos intrusivos, como escavações, 
sondagens, algumas prospeções, acompanhamento de obras, 
recolha de achados de superfície e análise destrutiva de 
objetos; projetos não intrusivos, como prospeções no terreno, 
arqueologia parietal/registo de estruturas, prospeção aérea, 
deteção remota, investigação de gabinete e registo de objetos 
ou de coleções. A reinvestigação de arquivos em depósitos para 
efeitos de conservação a longo prazo também constitui um 
projeto arqueológico.

4.2 COMPOSIÇÃO

Um arquivo arqueológico consiste em dois elementos 
principais: 

• O arquivo documental, composto por registos e 
documentação associada produzidos no decorrer de um 
projeto arqueológico.

• O arquivo material (de achados), composto por objetos e 
amostras associadas.   

Arquivo documental

Os arquivos documentais podem ser formados por:

• Desenhos, fotografias e elementos escritos e impressos em 
papel.

• Desenhos registados em película.
• Fotografias em película, transparências, Raios-X, cassetes 

de vídeo e microfilmes.
• Ficheiros digitais em discos rígidos ou suportes 

multimédia.
O arquivo documental pode incluir: 

Resultados analíticos, ficheiros CAD, catálogos, 
correspondência epistolar, contratos, bases de dados, 
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interpretação de fotografias aéreas digitais, alçados, arquivos 
de escavações, dados de sondagens geofísicas e outras, ficheiros 
SIG, imagens, diretórios, mapas, notas, cadernos de campo, 
imagens de objetos, plantas, formulários, registos, relatórios, 
imagens por satélite, tabelas, desenhos de cortes, fotos de sítios, 
especificações, ficheiros de texto, dados 3-D.  

Arquivo material (de achados)

• O arquivo material (de achados) pode incluir:
• Artefactos, como cerâmica, mosaicos, cantarias, vidro, 

metais, ossos gravados, objetos de pele e têxteis.   
• Ecofactos ou elementos biológicos, como ossadas de 

animais e vestígios de plantas. 
• Detritos, como escórias, óxidos de ferro e aparas.
• Materiais recuperados de amostras científicas, resultando 

geralmente de análises laboratoriais, como amostras 
ambientais, secionamentos finos, lâminas de microfósseis, 
moldes.

• Vestígios humanos, que podem requerer um tratamento 
específico, de acordo com as normas e a legislação nacional, 
regional ou local.

4.3 PRINCÍPIOS

1. Todos os projetos arqueológicos devem resultar num 
arquivo estável, ordenado e acessível. 

2. Deve ser reconhecido que todos os procedimentos de um 
projeto arqueológico afetam a qualidade do arquivo dele 
resultante.

3. As normas e procedimentos para a criação, seleção, gestão, 
compilação e transferência do arquivo devem ser aceites 
e documentadas na fase de conceção de cada projeto 
arqueológico, e entendidas por todos os intervenientes.

4.  Garantir a segurança e estabilidade de um arquivo é um 
processo contínuo, e uma responsabilidade de todos. 

5. O arquivo, na sua totalidade, deve ser compilado de forma 
a preservar as relações entre cada elemento, facilitando o 
acesso futuro a todas as suas partes.

6. Um projeto arqueológico não está completo enquanto 
o arquivo não tenha sido transferido para um depósito 
certificado, e esteja inteiramente disponível para consulta.

4.4 RESPONSABILIZAÇÃO

O responsável por um projeto arqueológico é responsável por 
garantir que o arquivo é criado e compilado de acordo com as 
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normas descritas neste documento. 

Cada interveniente num projeto arqueológico tem o dever de 
zelar pelo arquivo, e deve garantir que este é criado e compilado 
de acordo com as normas em vigor, utilizando métodos 
comprovados, e evitando expô-lo a riscos desnecessários que 
possam causar o seu dano ou perda.

Logo que o arquivo tenha sido transferido, é responsabilidade 
do depósito onde foi integrado garantir que o seu depósito é 
feito de acordo com as normas em vigor para a conservação 
a longo prazo, documentado de acordo com os devidos 
procedimentos internos, e disponibilizado para consulta.

4.5 NORMAS PARA OS ARQUIVOS ARQUEOLÓGICOS

Estas normas destinam-se a ser aplicadas a todas as partes do 
arquivo e a todas as fases do processo arqueológico, desde o 
planeamento até à guarda e conservação do produto final. 

Normas genéricas

7. Todos os elementos de um arquivo devem ser, em cada 
momento, tratados de forma cuidadosa e manuseados, 
embalados e armazenados em condições que minimizem os 
riscos de dano, deterioração, perda ou roubo. 

8. Todos os elementos de um arquivo devem ser marcados ou 
etiquetados com um identificador único, relacionado com o 
projeto arqueológico e/ou com o repositório.

9. O arquivo deve ser organizado de forma a preservar a 
relação contextual entre os elementos documentais e os 
elementos materiais (achados).

10. Os critérios e procedimentos de seleção devem ser 
rigorosamente documentados, e incluídos no arquivo do 
projeto.

11. O depósito de longo prazo deve privilegiar a preservação, a 
segurança e a acessibilidade. 

Normas específicas

O arquivo documental

12. Todos os tipos de registos devem ser indexados e criados 
de acordo com normas reconhecidas no que respeita ao 
conteúdo, formato e catalogação dos ficheiros, recorrendo-
se a terminologia certificada.

13. Aquando da criação de registos escritos ou visuais 
analógicos, devem ser utilizados materiais ou suportes 
multimédia de estabilidade reconhecida.

14. Todos os registos originais, incluindo os de origem digital, 
devem ser considerados para inclusão no arquivo.

Papel
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15. Todos os tipos de documentos escritos devem ser reunidos 
antes da sua transferência para o depósito; por exemplo, 
todos os acervos de desenhos devem ser acondicionados 
em conjunto, ordenados pela numeração de cada folha.

Registos visuais

16. Todos os desenhos e fotografias devem ter o tema 
devidamente identificado, e incluir, quando se justifique, 
uma escala e uma seta Norte, ou outras formas de 
localização/orientação. 

17. No caso de fotos que não será possível voltar a tirar, 
como aquelas produzidas in situ durante uma escavação, 
deve-se recorrer a suportes multimédia adequados para a 
preservação a longo prazo no formato original.

Digital

18. A estratégia a seguir para o backup digital deve ser 
implementada logo na fase inicial de um projeto, e colocada 
em prática ao longo de toda a sua duração. 

19. A criação do arquivo digital deve ser rigorosamente 
documentada, incluindo informação acerca do software e 
do hardware utilizado, sistemas operativos, datas, criadores, 
descritivos dos campos e legendas de abreviaturas.

20. Os suportes multimédia apropriados para transferências 
e depósitos de curto prazo não são adequados para a 
preservação a longo prazo do arquivo digital, e o seu uso 
deve restringir-se à submissão de elementos digitais para o 
depósito definitivo.

21. Todos os ficheiros digitais devem estar livres de vírus antes 
de serem enviados para o depósito. 

22. Deverá ser constituído um diretório do arquivo digital, a 
depositar, em formato digital, juntamente com o arquivo.

23. O depósito de longo prazo deve estar alojado em servidores 
permanentes, fazendo-se regularmente cópias de segurança; 
sempre que necessário, renovar-se-á todo o software e 
hardware, e far-se-á a migração dos dados. A renovação do 
software e do hardware, bem como a migração dos dados, 
devem ser rigorosamente documentadas.

24. O arquivo digital deve ser depositado num Repositório 
Digital Confiável, onde possa ser preservado e conservado a 
longo termo, e disponibilizado para consulta.

O arquivo de materiais (achados)

25. Todos os achados devem ser limpos e/ou conservados de 
forma apropriada, de acordo com as normas em vigor, e 
utilizando metodologia segura, de forma a garantir a sua 
preservação a longo prazo.  

26. Todos os achados devem ser marcados ou etiquetados, 

portugais_rectificado.indd   23 13-12-2017   10:09:13



24

37. © Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
J. Pilch, 1972
38. © Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie Sachsen-Anhalt,  
Ralf Schwarz
39. © Minjastofnun Íslands, Islands 
kulturarvsstyrelse

38

39

conforme cada caso, identificando-se o projeto e o contexto. 
Quando relevante, será também criada uma identificação 
para o objeto individual.

5. ORIENTAÇÕES PARA O 
ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO

Esta seção explana em detalhe as melhores práticas a aplicar 
aos procedimentos de arquivamento em todas as fases de um 
projeto arqueológico. Todos os intervenientes devem estar 
familiarizados com o fluxo de trabalho que seguidamente se 
apresenta, embora as ações e tarefas descritas se destinem 
especificamente à criação, compilação, transferência e 
conservação de um arquivo estável, consistente, acessível e 
sustentável.

Em primeiro lugar expõem-se as ações aplicáveis ao 
arquivamento em cada fase do projeto, sucedendo-se as tarefas 
relacionadas com estes princípios, apresentadas sob a forma de 
uma lista de itens. 

5.1 PLANEAMENTO

Durante esta fase do projeto será produzida documentação 
apresentando as respetivas metas e objetivos, bem como o 
pessoal envolvido, as estratégias a utilizar, a calendarização, as 
tarefas e os recursos necessários para o desenvolvimento do 
trabalho. 

É nesta fase que devem ser definidas as necessidades 
arquivísticas do projeto, da seguinte forma:

5.1.1 Estrutura e natureza do futuro arquivo

A estrutura e a natureza do futuro arquivo, incluindo 
o conteúdo final expectável e a sua gestão, devem ser 
unanimemente aceites e entendidas por todos os envolvidos 
(Normas, 4.3).

• Devem ser determinadas normas para os registos de dados 
do projeto (por exemplo, registos de contextos e de objetos, 
ou mapas de sítios), incluindo a sua criação em formatos 
digital e analógico, suportes multimédia a utilizar, e 
procedimentos a seguir para garantir um registo fidedigno, 
nomeadamente ficheiros de formato digital, esquemas de 
denominação e classificação de ficheiros, protocolos de 
metadados e armazenamento de suportes multimédia. 
Quando existentes, devem ser respeitadas as normas ou 
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convenções determinadas em regulamentos nacionais, 
regionais, locais ou técnicos.

• Devem ser definidos os procedimentos a seguir durante 
as fases de identificação, registo e gestão dos materiais 
(achados) expectáveis, tanto no que respeita à sua reunião 
como ao seu arquivamento. Isto implica a especificação dos 
manuais a utilizar, bem como quaisquer necessidades de 
acondicionamento, depósito temporário, conservação ou 
deslocação. 

• Quando existentes, devem ser respeitadas as normas 
nacionais, regionais, locais e/ou específicas para 
repositórios e/ou depósitos, no que respeita ao 
arquivamento e gestão de coleções arqueológicas. 

5.1.2 Seleção para arquivamento

Durante a fase de planificação do projeto deve ser acordada 
uma estratégia para a seleção de elementos a arquivar. Esta 
estratégia deve incluir a determinação dos critérios para 
selecionar registos, ficheiros de dados e materiais (achados) a 
incluir no arquivo do projeto. Deve igualmente determinar os 
procedimentos a seguir para descartar os elementos que não 
foram selecionados para arquivamento. Será desenvolvida de 
acordo com os objetivos de investigação do projeto, ou com os 
condicionalismos da sua gestão (Normas, 4.5). Ter-se-ão em 
conta todas as estruturas de investigação nacionais, regionais ou 
locais, bem como as políticas de gestão de coleções do depósito 
que acolherá o arquivo. 

• Todos os componentes do registo documental e do espólio 
de materiais devem ser sujeitos a um processo de seleção 
para retenção no arquivo, em qualquer momento da 
vigência do projeto. A documentação deve ser sujeita a 
um controlo de versões, e deve estar em vigor uma política 
clara de gestão dos elementos informatizados, permitindo a 
eliminação de ficheiros digitais duplicados ou supérfluos. 

• A estratégia de seleção deve ser delineada com a 
colaboração de todos os membros relevantes da equipa, 
incluindo especialistas e o curador do depósito ou 
repositórios finais do arquivo.

5.1.3 Segurança do arquivo e plano de gestão de acidentes

É vital delinear e implementar planos de segurança e gestão 
de acidentes, de forma a salvaguardar o arquivo e os seus 
componentes potenciais do dano e da perda (Normas, 
5.1, 5.2.4). Tais planos, que podem fazer parte do plano de 
gestão de riscos do próprio projeto, devem ser incluídos na 
documentação de planeamento. 
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• Garantir que a estratégia de gestão de acidentes inclui 
meios de salvaguarda da informação contida no arquivo, 
incluindo a implementação de cópias de segurança ou de 
sistemas de backup para dados digitais e analógicos. Deve 
detalhar as normas a seguir para criar, reunir e armazenar 
os arquivos documentais e materiais preservando-os de 
danos, contaminação cruzada, perda ou roubo. 

• Garantir que a estratégia de gestão de acidentes 
compreende a segurança do arquivo in situ, durante 
o transporte ou movimentação de objetos materiais 
(achados) e informação, durante a sua análise no gabinete 
ou laboratório, e no depósito provisório. Nos depósitos 
de arquivos devem também estar em vigor planos de 
segurança.

5.1.4 Tarefas e recursos

Na fase de planeamento serão identificadas e aprovisionadas as 
tarefas e os recursos essenciais para o projeto, sendo importante 
que o plano contemple as necessidades dos procedimentos de 
arquivamento (Normas, 4,4). 

• Durante a criação do plano do projeto, as ações e operações 
de arquivamento devem ser programadas e calendarizadas. 
Devem fazer parte deste plano os pontos fundamentais 
do processo de arquivamento, como a obtenção de 
autorizações de proprietários de terrenos, os direitos 
de autor e a cedência de direitos de reprodução, ou o 
preenchimento dos requisitos para o depósito, assinalando-
se os eventuais condicionalismos que possam vir a afetar os 
prazos previstos.

• Devem ser consultados especialistas qualificados e 
experientes, incluindo conservadores-restauradores, de 
forma a garantir que são atribuídos recursos suficientes 
ao projeto para criar um arquivo organizado, consistente, 
acessível, estável, seguro e adequadamente conservado, 
desde o início do projeto, e até ao depósito num depósito 
definitivo.

5.1.5 Identificação e relevância do depósito

A não ser que a legislação e os regulamentos nacionais, 
regionais ou locais determinem o destino do arquivo, o 
depósito, ou repositórios, devem ser identificados e envolvidos 
logo na fase inicial do projeto, de forma a assegurar o futuro 
do arquivo final, que será desde logo compilado de acordo 
com as especificações do depósito. É importante garantir que 
todos os regulamentos nacionais, regionais ou locais aplicáveis 
ao arquivo do projeto são respeitados, e estão descritos na 
documentação de planeamento. 
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• É necessário garantir que tanto o arquivo documental 
analógico como o arquivo material (de achados) são 
transferidos para um depósito, ou depósitos, certificados 
de acordo com sistemas de credenciação nacionais, 
regionais ou locais (Normas, 4.3.6), e que o arquivo digital 
é depositado num Repositório Digital Confiável (Normas, 
4.5.18). Qualquer depósito deve pautar-se por normas 
reconhecidas a nível nacional, regional ou local, no que 
respeita à conservação e à acessibilidade do arquivo para 
todos os utilizadores futuros.

• É igualmente necessário garantir que os curadores do 
depósito participam do processo de planeamento do 
projeto desde o início. 

5.1.6 Cessação de direitos de autor e de direitos de 
reprodução

Os direitos de autor sobre o arquivo, e as questões relacionadas 
com a reprodução, são temas complexos, e não é possível 
detalhá-los no Guia, uma vez que isso implicaria a discussão de 
leis e procedimentos que variam nos vários países Europeus. No 
entanto, é possível enunciar alguns princípios gerais.

• Durante a fase de planeamento do projeto devem ser 
esclarecidas e aceites todas as condições relacionadas com 
os direitos de autor e de reprodução, conforme aplicável. 
Se existirem questões relacionadas com direitos de autor 
ou autorizações de reprodução que afetem o arquivo, 
é importante garantir que as mesmas são resolvidas de 
acordo com a legislação, regional ou local.

5.2 RECOLHA DE DADOS

Durante esta fase do projeto, o planeamento é posto em 
execução e são recolhidos os dados e o material arqueológico, 
seja no terreno ou noutro sítio. 

5.2.1 Garantindo o acesso ao arquivo arqueológico

A equipa e os investigadores do projeto terão necessidade 
de aceder ao arquivo durante e após a duração do projeto. 
Desta forma, é importante documentar, organizar e catalogar 
o arquivo documental e o arquivo material (de achados), de 
forma a torná-los inteligíveis e acessíveis (Normas, 4.3). As 
práticas que se seguem devem ser empregues ao longo de toda a 
duração do projeto, sendo que a documentação daqui resultante 
também deverá integrar o arquivo.

• A navegação por todas as partes do arquivo deve ser 
simples. O arquivo deve estar inteiramente indexado, 
começando por um catálogo geral dos conteúdos, que 
conduzirá a níveis mais detalhados de índices de elementos, 
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como registos de contextos, listas de achados e desenhos. 
• Deve ser elaborado um resumo do projeto, destinado 

a introduzir os pesquisadores às suas metas, objetivos, 
âmbito, localização, conteúdos e resultados. Este resumo 
deve incluir ligações para qualquer trabalho anterior que 
tenha sido realizado no mesmo sítio, ou sobre o mesmo 
tema. Este resumo deve ser mantido atualizado e completo 
até à conclusão do projeto, e à transferência do arquivo para 
um depósito.

• A documentação relativa ao projeto deve explicitar como 
e porque é que os registos e materiais arqueológicos 
(achados) foram criados, recolhidos, selecionados e 
analisados. Aqui pode ser incluída diversa informação, 
desde metodologias de registo até estratégias de 
amostragem. Esta é uma ferramenta essencial, tanto para 
o autor dos registos como para o investigador. Facilita 
também a gestão da informação6 no desenrolar do projeto, 
e contribui para a compreensão e pesquisa no arquivo após 
o término do projeto7. 

• A aplicação de metadados é essencial no acesso ao arquivo 
digital. Os metadados fornecem informação sumária sobre 
um ficheiro ou uma base de dados digital, facilitando 
ao utilizador o acesso e a utilização da informação, ou 
permitindo-lhe decidir acerca da sua pertinência. 

• No caso dos dados digitais, é importante seguir normas 
internacionais de metadados8, de forma a garantir que a 
informação pode ser claramente compreendida e facilmente 
reutilizada, tanto por pessoas como por computadores. 
Pode ser difícil selecionar as normas de metadados mais 
adequadas para a informação em questão; desta forma, 
o projeto deve funcionar em estreita relação com um 
Repositório Digital Confiável, no momento de determinar 
a forma de descrever o arquivo digital e escolher as normas 
a aplicar. 

• Os metadados podem ser aplicados em três níveis: 

Projeto: deve descrever o contexto geral, a situação geográfica e 
a duração do projeto, bem como os ficheiros que lhe pertencem. 

Conteúdo: neste nível estão incluídos todos os glossários, 

6 Para aconselhamento sobre as normas de gestão da informação digital em 
arqueologia, ver http://Guides.archaeologydataservice.ac.uk/
7 Exemplos de documentação do projeto incluem: plano do projeto, conceitos de 
investigação e suas revisões, sistemas e técnicas de registos, estratégias de seleção e 
amostragem, manuais utilizados, sistemas de classificação em uso, tais como sistemas de 
numeração ou identificadores, e explicações de códigos ou abreviaturas.
8 Dublin Core Metadata Initiative: http://dublincore.org/, e especialmente http://
dublincore.org/documents/dces/, para os elementos básicos. 
CIDOC Conceptual Reference Model, www.cidoc-crm.org
The Inspire Directive, http://inspire.jrc.ec.europa.eu
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vocabulários e variantes em utilização aquando do registo de 
dados, com a significação dos termos. 

Ficheiro: descrição dos conteúdos específicos do ficheiro.

5.2.2 Validade e inteligibilidade da informação

É essencial garantir que os diversos elementos de um arquivo 
formam um todo contínuo, facilitando a navegação por todas as 
partes do arquivo9 (Normas, 4.3). Isto é um dever, e não apenas 
do coordenador do projeto, mas de toda a equipa:

• As relações entre o projeto e os registos arqueológicos no 
geral devem ser claras. As referências e ligações a fontes 
como projetos de investigação, publicações e relatórios 
associados, e projetos similares ou relacionados, tornam 
possível pesquisar o arquivo do projeto no âmbito 
internacional, nacional, regional e local.

• A relação entre o arquivo e a sua origem deve ser clara, 
quer esta seja um sítio ou um conjunto de achados, e deve 
ser possível relacionar todas a partes do arquivo do projeto 
com o seu exato ponto de origem10. 

• As relações com o arquivo do projeto devem ser claras. 
Todos os dados e imagens devem incluir referências a 
objetos materiais ou documentação, e vice-versa11. 

• Os instrumentos normalizados de aferição de terminologia 
existentes, como glossários ou thesauri, devem ser 
utilizados e citados nos metadados do projeto. Se não 
existirem tais instrumentos, deve, pelo menos, garantir-
se que a terminologia é usada de forma consistente nos 
registos do arquivo, e que os glossários relevantes são 
incluídos no mesmo. A recuperação e manipulação da 
informação digital depende das opções de pesquisa e de 
filtragem dos dados12.

5.2.3 A criação de um arquivo estável

O arquivamento é um processo que visa preservar informação 
e materiais para a posteridade. Os produtos materiais de 
um projeto arqueológico são únicos e insubstituíveis, pelo 
que a equipa do projeto deve garantir que lhes é concedido 
tratamento adequado desde o primeiro momento, e que são 

9 Deve ser possível, por exemplo, interrelacionar registos de contextos, registos de 
achados e fotografias, e igualmente remeter achados individuais para o seu contexto, 
camada, quadrícula e localização. Deve também ser possível pesquisar casos paralelos 
em registos arqueológicos mais vastos.
10 Por exemplo, as plantas e cortes de sítios devem ser georreferenciadas; os achados 
devem ser marcados ou etiquetados com um identificador de sítio e com o adequado 
identificador individual ou de contexto.
11 Por exemplo, os desenhos devem estar relacionados com os registos de contexto, as 
fotografias com as plantas dos sítios, e os registos de objetos com os respetivos objetos.
12 Por exemplo, se num texto é usado o termo “buraco de poste”, e noutro é usada 
a variante “buraco poste”, torna-se impossível executar pesquisas e filtragens efetivas e 
eficientes.
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aplicados procedimentos e práticas que prolonguem o tempo de 
vida do arquivo (Normas, 4.3).

• Durante a fase de recolha de dados devem ser aplicadas 
medidas de bom senso para conservar o arquivo limpo e 
seco, e devidamente manuseado, embalado e armazenado, 
especialmente no terreno. 

• Os objetos que requerem conservação devem ser guardados 
de forma a se manterem nas condições em que foram 
encontrados; por exemplo, não se deve deixar secar objetos 
orgânicos húmidos. Devem igualmente ser encaminhados 
para um conservador-restaurador logo que seja possível. 

• Durante a fase de análise, os arquivos são geralmente 
mantidos nas condições normais dos gabinetes, ou em 
armazéns temporários, antes de serem depositados num 
depósito definitivo. É essencial que as instalações e as 
práticas levadas a cabo nos gabinetes não coloquem em 
perigo a segurança e a longevidade do arquivo13. 

• Um dos pré-requisitos essenciais é que os ficheiros digitais 
sejam legíveis no futuro. Para se tornarem duráveis e 
legíveis, estes devem ser, logo que possível, transferidos 
dos suportes portáteis, tais como discos rígidos, CD, 
cartões de memória e pens, para servidores que sejam 
permanentemente controlados, corretamente geridos, e 
acondicionados em segurança. 

• As normas de conservação e gestão do arquivo (ver 5.4) 
devem ser aplicadas até que o mesmo seja transferido para 
um depósito certificado. 

Utilizar, na criação de um arquivo, métodos e materiais que 
contribuam para a sua longevidade é responsabilidade de todos. 
Uma vez que a maior parte dos países e estados tem as suas 
próprias especificações no que respeita a suportes de desenhos, 
caixas para armazenamento, etc., não é possível, neste 
Guia, entrar em detalhes sobre os materiais a utilizar. A este 
propósito, deve recorre-se às bibliografias específicas de cada 
país, região ou estado14. No entanto, podem aplicar-se alguns 
princípios gerais, seja no terreno ou noutro local: 

• Devem ser selecionados os materiais mais adequados para 
suportes de informação ou embalagens e contentores15.

13 Por exemplo, fumar, comer ou beber junto de desenhos, deixar fotografias expostas 
à luz solar intensa, ou guardar os arquivos em caves húmidas, junto de água, ou em locais 
onde possam existir roedores, insetos, ou outras pragas.
14 http://archaeologydataservice.ac.uk/arches
15 Por exemplo, a documentação em papel que não está a ser utilizada deve ser 
guardada em embalagens sem acidez, fotos analógicas devem ser conservadas em capas 
de poliéster suspensas ou em bolsas de Ph neutro, e achados sensíveis devem ser mantidos 
em condições controladas de humidade e temperatura. Devem ser utilizadas tintas e 
papel, incluindo papel vegetal, de boa qualidade, de forma a garantir a sua durabilidade.

52

54

portugais_rectificado.indd   30 13-12-2017   10:09:50



NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O ARQUIVAMENTO ARQUEOLÓGICO NA EUROPA

31

55. © Riksantikvarieämbetet, Pål-Nils 
Nilsson, CC By

55

• A rotulagem dos documentos e achados deve ser feita com 
recurso a suportes e procedimentos adequados16.

• Antes de fazerem parte do arquivo, todos os achados devem 
ser objeto de tratamento adequado17. 

5.2.4 Gestão de riscos

Durante a fase de recolha de dados é essencial desenvolver 
e manter uma estratégia que salvaguarde o arquivo de 
perdas e danos, seja no terreno ou noutro local. Os arquivos 
arqueológicos são únicos e insubstituíveis. Embora a 
possibilidade de uma calamidade possa parecer remota, a 
verdade é que os acidentes acontecem, e qualquer ambiente está 
sujeito a um contratempo inesperado.

Um bom plano de gestão de riscos permite identificar as zonas 
de risco, e coloca em ação um plano de contingência, caso tais 
riscos se tornem ameaças reais. A segurança do arquivo deve 
constituir uma parte importante deste plano.

O arquivo está localizado numa zona suscetível a inundações ou 
roubos? As instalações são húmidas, existem fugas de água, são 
seguras? Algum arquivo corre risco de incêndio? Todas as áreas 
de armazenamento são seguras? As estantes são sólidas? Os fios 
elétricos foram testados? Estes são os fatores a ter em conta. O 
plano inclui ainda a constituição de uma equipa preparada para 
atuar e de um sistema de comunicação, a definição de um plano 
de segurança para o Sistema de Informação e de métodos para 
resgate e limpeza das peças, e a identificação das necessidades 
de equipamento, sistemas de prevenção de incêndio e números 
de telefone de serviços de emergência18. 

• É importante que durante esta fase esteja em vigor um 
plano de gestão de riscos, e que toda a equipa do projeto 
esteja ciente dos respetivos conteúdos, bem como do papel 
que deve assumir no que respeita à sua implementação. 
Embora as condições variem conforme a localização (no 
terreno, em depósitos temporários ou num gabinete/
laboratório/depósito definitivo de achados materiais ou 
arquivos), a elaboração do plano de gestão de riscos é válida 
em todas as circunstâncias. 

• A informação em suportes digitais é vulnerável à corrupção 
16 Por exemplo, os lápis a utilizar sobre papel vegetal não devem ser tão macios que os 
traços se esbatam durante a manipulação ou armazenamento das peças. Toda a escrita 
feita à mão, seja em textos, desenhos ou etiquetas, deve ser clara, duradoura, legível, 
anexada de forma a não se perder, e escrita no formato delineado na estratégia de gestão 
de informação do projeto.
17 Por exemplo, os achados devem ser limpos e secos (salvo distintas recomendações) 
antes de serem armazenados, e embalados em material adequado. Material sensível ou 
frágil deve ser tratado por um conservador-restaurador, logo que possível.
18  Para um aconselhamento mais detalhado, consultar ‘Disaster Management Plan-
ning for Archaeological Archives, IFA Paper no 8, Kenneth Aitchison, 2004, IFA and 
AAF’ http://www.archaeologists.net/publications/papers
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e à perda. É fundamental que se acione um sistema de 
cópias de segurança e backups regulares, e que a referida 
cópia seja conservada, sempre que possível, noutra 
localização19. 

5.2.5 Seleção e retenção

Durante esta fase, a equipa do projeto deve ter presente, 
e implementar, uma estratégia clara para a escolha dos 
elementos documentais e materiais (achados) a preservar. 
A implementação desta estratégia será monitorizada pelo 
coordenador do projeto. A estratégia de seleção e retenção deve 
ser flexível, e aberta a correções: por exemplo, o surgimento 
inesperado de achados ou estratigrafias pode afetar a decisão 
anteriormente tomada sobre os elementos a dispensar. 

5.3 ANÁLISES, RELATÓRIOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
ARQUIVOS

Durante esta fase, ainda se aplicam os princípios expostos 
na secção 5.2, relativa à recolha de dados, mas justificam-se 
algumas considerações suplementares. 

5.3.1 Manutenção da integridade dos dados originais 
aquando da criação de nova informação

A documentação criada durante a fase de recolha de dados 
não deve ser alterada, uma vez que inclui factos ou resultados 
científicos com um mínimo de interpretação adicionada, 
e contém informação que dificilmente se poderá voltar a 
obter. Porém, quando o projeto entra na fase de análise, 
outras camadas analíticas e interpretativas começam a ser 
acrescentadas aos dados originais. 

• Se for necessário corrigir ou aperfeiçoar os registos 
escritos, devem utilizar-se tintas ou lápis de cores distintas. 
Isto permitirá aos futuros investigadores compreender 
os processos dedutivos e as sequências interpretativas 
aplicáveis à análise destes registos. 

• Os conjuntos de dados digitais criados durante a fase de 
recolha de dados devem ser “congelados” e protegidos, 
e qualquer operação subsequente deve ser realizada em 
cópias desta informação. Isto permite manter a integridade 
dos dados originais, e garante a existência de uma cópia de 
segurança, caso as versões posteriores fiquem corrompidas 
ou inutilizáveis. 

• Deve ser executado um controlo de versões aquando da 
criação de ficheiros digitais novos contendo informação 
retirada de ficheiros já existentes; os nomes dos ficheiros 
devem incluir os números das diferentes versões, de 

19  Ver ADS (Archaeology Data Service), http://archaeologydataservice.ac.uk/
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forma a evidenciar a ordem pela qual foram criados ou 
atualizados.  

5.3.2 Salvaguarda e tratamento dos materiais durante a 
análise

Durante a fase de análise, tanto os documentos como os 
materiais (achados) são normalmente dispersos por vários 
especialistas, que levam a cabo os respetivos procedimentos de 
investigação e conservação. 

• É importante que todos os especialistas, internos e 
externos, tomem conhecimento e sejam compelidos a 
respeitar a estratégia de gestão de dados e de arquivamento 
do projeto, tal como foi concebida na fase de planeamento, 
e delineada na seção anterior; aqui se inclui, por exemplo, 
a denominação de ficheiros, os sistemas de aferição de 
terminologia e de glossários, os sistemas de indexação e 
ordenamento, e a gestão do controlo de versões.  

• Deve-se garantir sempre a integridade do arquivo, ainda 
que a informação e o material venham a ser reordenados 
ou deslocados. Se algum arquivo material for novamente 
ordenado, embalado ou encaixotado durante as análises 
e tratamento, o processo deve ser integralmente 
documentado, e a informação daqui resultante deve ser 
incluída ou devolvida com o arquivo. 

• Se forem empregues métodos destrutivos de análise, como 
as lâminas finas ou a datação por radiocarbono, deve ser 
integrado no arquivo um registo destes procedimentos, dos 
seus resultados, e dos seus efeitos em qualquer material 
restante. 

• A segurança do arquivo deve ser sempre garantida, e a 
dispersão de objetos materiais (achados) e/ou registos por 
especialistas externos deve ser registada na documentação 
de gestão do arquivo; o método de transporte escolhido 
deve ser suficientemente seguro. 

5.3.3 Tratamento especial dos vestígios osteológicos 
humanos

• Em certas culturas, os vestígios osteológicos humanos 
detém um significado considerável, ou são particularmente 
importantes do ponto de vista ético ou religioso. Sempre 
que existirem leis ou diretrizes de âmbito nacional, regional 
ou local respeitantes ao seu tratamento, estas devem ser 
respeitadas. 

5.3.4 Implementação e aperfeiçoamento das estratégias de 
seleção

59 60
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A estratégia original de seleção e retenção deve permanecer 
em vigor, embora sendo sujeita a revisões regulares. Isto é 
particularmente útil na fase de avaliação do potencial para 
análise de cada conjunto de achados, e, novamente, durante a 
fase da análise, quando um processo secundário de seleção se 
poderá seguir aos procedimentos de re-identificação.   

• É importante que a estratégia de seleção e preservação seja 
revista em relação aos objetivos de investigação e gestão 
do projeto à medida que este progride, e que qualquer 
alteração da mesma seja registada e aceite por todos os 
intervenientes, incluindo pela administração do depósito 
definitivo. 

• Todos os achados descartados em consequência deste 
processo devem ser documentados, indicando-se quando 
foram descartados, e qual a razão. Se alguns achados foram 
novamente enterrados, o local do reenterramento20 deve 
estar registado.

• Os processos de seleção e descarte não devem permitir 
perdas de informação substanciais, desviantes em relação 
aos objetivos de investigação ou de gestão do projeto. 

5.3.5 Gestão de dados

Durante a fase de análise, é provável que mais de uma pessoa 
esteja a trabalhar nos dados do projeto, criando novos ficheiros 
nos seus registos.

• Todos os envolvidos neste processo devem estar 
familiarizados com os protocolos de denominação 
e estruturação dos ficheiros definidos na fase de 
planeamento, de forma a que toda a informação do projeto 
seja facilmente conservada e de fácil acesso.

• Durante a fase de análise é importante empregar métodos 
de controlo de versões, para não se perder o rasto das 
revisões e distintas versões da documentação do projeto. 
Isto proporcionará igualmente uma linha de controlo das 
revisões e atualizações, até à versão final.

5.3.6 Preparação para a transferência do arquivo para um 
depósito certificado

O administrador do depósito certificado deve estar envolvido 
no projeto desde a fase de planeamento, e o projeto deve 
respeitar desde o início os requerimentos do depósito, de modo 
a simplificar a transferência do arquivo (Normas, 4.3). Os 
procedimentos seguintes devem aplicar-se a todas as entregas: 

• O arquivo do projeto deve ser acompanhado por um 
20  Em Portugal, só com a prévia autorização da entidade que tutela o património ar-
queológico (N. do T.).
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67

resumo do projeto e uma lista genérica de conteúdos.
• Todas as partes do arquivo devem estar integralmente 

indexadas e ordenadas, e o arquivo deve conter um índice 
geral das mesmas. 

• Todas as partes do arquivo documental e do arquivo 
material devem incluir a identificação do projeto e 
informação sobre o sistema de classificação (objeto, foto, 
número do contexto, etc.).

• A documentação do projeto, sejam sistemas e técnicas 
de registo, estratégias de seleção e amostragem, planos 
do projetos, guias de orientação sobre registos, etc., deve 
acompanhar o arquivo.

• Todos os ficheiros digitais devem estar ordenados numa 
estrutura de diretórios bem definida, empregando 
convenções de denominação de pastas e ficheiros que 
favoreçam a recuperação da informação. Os metadados e a 
respetiva política para o arquivo digital devem acompanhar 
o arquivo.

• O arquivo digital deve estar livre de vírus aquando da 
transferência, e uma cópia do mesmo deve ser conservada 
até que se prove o sucesso da transferência. 

• O arquivo material e o arquivo documental devem 
estar embalados em materiais e caixas adequados para a 
preservação a longo termo em depósito, de acordo com 
as normas nacionais, regionais, locais, ou específicas para 
depósitos ou repositórios.

• Sempre que aplicável, os objetos matérias (achados) devem 
ser limpos antes de serem armazenados. A limpeza deve ter 
sido realizada após consulta a um conservador-restaurador, 
ou feita por este, e de acordo com as orientações existentes, 
sejam nacionais, regionais, locais ou técnicas.

• Antes do depósito definitivo, todos os objetos (achados) 
molhados ou húmidos devem ter recebido adequado 
tratamento de conservação. Objetos molhados ou húmidos 
devem ter sido secos de forma controlada, à exceção de 
metal recolhido em contextos húmidos. Artefactos que 
foram sujeitos a secagem não devem ser reidratados. 

• Os achados selecionados para análise por Raios-X, seja 
para efeitos de identificação, seja durante o processo de 
conservação, devem ser radiografados antes de serem 
depositados a longo termo, e os registos radiográficos 
associados (que devem ser guardados de forma apropriada 
no arquivo digital/fotográfico/de papéis) devem estar 
integralmente relacionados com os respetivos objetos 
através de referências cruzadas.  

• O arquivo material (de achados) deve estar organizado de 
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acordo com o seu tipo material, embalagem e exigências 
de armazenamento. Distintos tipos de objetos, tais como 
cerâmicas e ossos de animais, devem ser mantidos em 
separado. 

5.4 TRATAMENTO E CURADORIA DOS ARQUIVOS

Embora esta seção surja depois das seções sobre o planeamento, 
a recolha de dados e a elaboração de relatórios, deve deixar-
se claro que o tratamento das partes componentes do arquivo 
deve, na verdade, iniciar-se logo que sejam recolhidos os 
primeiros dados ou materiais, mantendo-se ao longo de todo o 
projeto; não se trata de algo que apenas tenha lugar depois do 
depósito do arquivo, no final do projeto.

A equipa do projeto deve garantir que todos os elementos 
do arquivo são conservados de acordo com as normas mais 
rigorosas, ao longo de toda a duração do projeto (Normas, 4.3).

Assim, esta seção deve ser considerada aplicável a todas as fases 
do projeto, até ao depósito definitivo do arquivo, e inclusive. 
Os conselhos foram, portanto, orientados de forma a cobrir as 
distintas situações identificadas no âmbito deste Guia:

Utilização ativa (fiel depositário): aplica-se às fases nas quais 
os membros da equipa do projeto, incluindo conservadores-
restaurados e especialistas, estão a trabalhar ativamente nos 
dados e nos materiais arqueológicos. 

Já não em utilização ativa: aplica-se aos momentos nos quais 
algumas, ou todas, as partes do projeto foram concluídas, 
tendo cessado o uso de alguns, ou de todos, os itens do arquivo 
documental e/ou do arquivo material, mas o arquivo do projeto 
ainda não foi depositado num depósito definitivo. Nesta fase, é 
ainda possível a permanência do espólio com o fiel depositário.

Em depósito temporário: aplica-se ao depósito das partes 
componentes do arquivo documental e do arquivo material, 
depois dos arquivos terem sido reunidos para transferência e o 
trabalho do projeto estar concluído, mas antes de ter sido feito o 
depósito final.

Preservação a longo prazo (depósito definitivo): aplica-se ao 
tratamento e gestão de um espólio arqueológico num depósito 
definitivo.

5.4.1 Tratamento das partes componentes dos arquivos 
documentais e materiais em utilização ativa

• Durante as fases de recolha de dados, análise, e elaboração 
de relatórios, as partes componentes do arquivo em 
utilização ativa devem ser conservadas nas melhores 
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condições possíveis, e devem ser feitos todos os esforços 
para minimizar os riscos de dano, deterioração, 
desvanecimento, ganho de humidade, roubo ou perda. 

• Enquanto em uso pelas equipas do projeto e por 
especialistas, todos os arquivos documentais e materiais 
devem ser manuseados com o devido cuidado e atenção. 
Sempre que possível, tanto os arquivos materiais quanto os 
documentais devem estar acondicionados em embalagens, 
bolsas ou armários adequados. Os dados digitais devem 
ser sujeitos a procedimentos de gestão de tecnologias de 
informação reconhecidos a nível internacional, nacional, 
regional ou local. 

• Durante a fase de utilização ativa devem manter-se 
sempre as devidas condições para os vários elementos do 
arquivo documental e do arquivo material (de achados). 
É, por exemplo, importante reconhecer que objetos bem 
preservados e objetos não-preservados podem exigir 
distintos ambientes de conservação. 

5.4.2 Tratamento das partes componentes dos arquivos 
documentais e materiais que já não estão em utilização ativa

Quando os dados digitais já não estão a ser utilizados, o sistema 
de backups regulares, mesmo em conjunto com uma adequada 
manutenção, pode deixar de ser suficiente para proteger a 
informação – especialmente nos casos em que a transferência 
para um repositório digital possa decorrer ao longo de vários 
anos. A evolução das tecnologias pode ser muito rápida, e os 
suportes físicos de armazenamento dos dados têm uma duração 
limitada. Os registos em depósito podem ficar rapidamente 
obsoletos e ilegíveis. Desta forma, o Guia recomenda a 
preservação dos dados digitais através da migração contínua 
dos mesmos para sistemas novos, a partir dos antigos hardware 
e software. Alguns projetos arqueológicos podem não dispor 
de recursos para constituírem, na prática, repositórios capazes 
de preservar dados digitais, mas é possível efetuar algumas 
operações simples para garantir a manutenção do arquivo 
digital logo que toda a informação tenha sido recolhida e já não 
esteja em utilização ativa:

• Quando os documentos e imagens criados em suportes 
analógicos estejam completos, deve ser transferidos o mais 
rapidamente possível do gabinete onde se encontravam em 
utilização ativa para o arquivo, até que sejam eventualmente 
depositados. 

• As orientações dadas nas seções 5.4.3 a 5.4.5 devem ser 
seguidas, na medida do possível, para todos os arquivos 
documentais e materiais em armazenamento temporário 
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antecedendo o depósito definitivo.
• Quando o trabalho nos ficheiros digitais individuais tiver 

cessado, estes devem ser removidos para o arquivo do 
projeto, e este processo deve ser documentado. 

• Os ficheiros digitais devem ser integralmente indexados no 
arquivo do projeto, e certificados como estando livres de 
vírus antes do armazenamento.

• Os ficheiros digitais guardados no arquivo do projeto 
devem ser ativamente geridos, como descrito no próximo 
ponto 5.4.4, de forma a prevenir a sua obsolescência.

5.4.3 Alojamento de arquivos em armazenamento 
temporário (fiel depositário)

É da maior conveniência que a duração do armazenamento 
temporário que antecede o depósito final seja a mais curta 
possível. No entanto, é preciso reconhecer que em alguns 
casos, especialmente quando os projetos são grandes, ou 
de longa duração, o alojamento temporário dos arquivos 
pode durar muitos anos, enquanto decorrem as análises e 
elaboração de relatórios. Sempre que possível, as condições de 
armazenamento temporário devem regular-se pelas normas 
nacionais, regionais ou locais no que respeita ao depósito 
definitivo de coleções arqueológicas. 

• Deve-se garantir que os depósitos onde estão guardados 
os arquivos documentais e materiais não correm risco de 
destruição ou dano, seja por vibração, contaminação ou 
ruína de causas naturais ou humanas, como incêndios, 
inundações, ondas de maré, terramotos ou deslizamentos 
de terras, explosões ou poluição, no local ou na vizinhança. 
É ainda necessário evitar ou proteger as instalações contra 
roedores, insetos e outras pragas. 

• Deve-se garantir que os sistemas de abastecimento de gás e 
eletricidade, e particularmente de água, estão distantes das 
áreas de armazenamento, e que o edifício tem um sistema 
de deteção de incêndios. 

• Deve-se minimizar a movimentação dos objetos em 
depósito, e conservar os arquivos na obscuridade. 

• Deve-se garantir que os depósitos são mantidos nas 
condições de temperatura e humidade relativa adequadas 
aos objetos, de acordo com as recomendações nacionais, 
regionais ou locais. Em materiais orgânicos é geralmente 
reconhecido que existe um risco agravado de atividade 
microbiológica acima dos 60% de humidade relativa, e de 
maior fragmentação (aumento de rigidez e quebra) com 
valores de humidade relativa muito baixos. No entanto, 
a variedade de climas na Europa originou distintas 
recomendações quanto aos limites ideais, não existindo 
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um acordo geral nem sobre a humidade, nem sobre a 
temperatura. Ainda assim, foi estabelecido que, para a 
maioria dos arquivos, a longevidade é prolongada em 
temperaturas e valores de humidade relativa mais baixos. 
Devem sempre ter-se em conta as normas nacionais, 
regionais ou locais, que podem ser consultadas na 
bibliografia disponível no site ARCHES21. 

5.4.4 Curadoria do arquivo documental a longo prazo

(Normas, 4.2)

Dados digitais

• Todos os ficheiros devem ser entregues com documentação 
acerca dos dados digitais. Esta documentação não só facilita 
o acesso aos dados, como contribui para prevenir a perda 
de informação durante os procedimentos de atualização 
e migração, ao proporcionar um melhor conhecimento 
da natureza dos mesmos dados. Todos os ficheiros devem 
ser fornecidos com metadados suficientes para garantir 
que os dados são compreensíveis e facilmente acedíveis, 
permitindo que a informação digital seja útil a outros, para 
além dos seus criadores, nos anos vindouros.

• Os dados devem ser regularmente atualizados. A 
legibilidade dos dados digitais deve ser verificada 
regularmente, fazendo-se, sempre que necessário, uma 
cópia para novo suporte magnético ou ótico, à medida que 
o suporte original se aproxime da data de validade.

• A migração dos dados deve ser realizada de acordo com 
as normas mais atualizadas para a gestão de dados e 
informação, tendo em conta que estes princípios estão 
em constante evolução. De forma a tornar os ficheiros 
independentes das máquinas e do software onde foram 
criados, os ficheiros a arquivar devem, sempre que possível, 
ser transferidos dos formatos fechados para formatos 
de conservação estáveis e duradouros, e migrados para 
versões sucessivas destes formatos à medida que surgem 
atualizações ou alterações de software22. Todos os ficheiros 
e metadados devem ser validados durante este processo, e 
as versões mais antigas não devem ser descartadas até que a 
mais recente tenha sido verificada. 

Não é possível discutir em detalhe as normas para o 
arquivamento digital neste Guia. Orientações detalhadas 
para este efeito podem ser encontradas no modelo de 
21  http://archaeologydataservice.ac.uk/arches
22 Exemplos disto são as extensões .xml para texto e folhas de cálculo, .jpg e .tiff para 
imagens, e .dxf e .svg para desenhos vectoriais. Formatos fechados, como .doc, .pix, e .ai, 
devem ser evitados. Por vezes, um formato fechado é permitido por constituir um padrão 
universalmente aceite na prática, como é o caso do formato .pdf (PDF/A (ISO 19005).
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referência OAIS23, na seção Guide to Good Practice do sítio 
do Archaeology Data Service24, no Digital Archiving and 
Networking Services (DANS), e em sítios que seguem ou 
impulsionam o desenvolvimento destas áreas, como o JISC25 
e o Forum on Information Standards in Heritage (FISH)26. 
Para mais informações sobre as ligações de dados, a sua livre 
disponibilização, e a sua reutilização, o site Linked Open 
Data é um bom ponto de partida27. O UK Data Archive 
disponibiliza um guia prático sobre a organização dos dados de 
investigações28.

Documentação analógica

As imagens e os documentos analógicos podem ter 
formatos distintos, cada um tendo exigências específicas de 
arquivamento. É possível, no entanto, enunciar alguns pontos 
em comum: 

• Todo o papel deve ser acondicionado em caixas de cartão 
acid free e à prova de poeiras, com as folhas planas. 

• Os desenhos sobre acetato devem ser acondicionados em 
contentores acid free e à prova de poeiras, com as folhas 
planas. 

• Toda a documentação em papel deve estar integralmente 
indexada, e classes distintas de documentos devem ser 
agrupadas em conjunto. Deve existir um índice geral, e os 
diferentes grupos de documentos serão identificados com 
uma folha de rosto. 

• Os documentos do mesmo género devem ser ordenados 
de forma lógica, por contexto, data e número do objeto, 
conforme apropriado.

• Devem ser removidos da documentação todos os elementos 
e etiquetas que a possam danificar, como elásticos, agrafos, 
clips, etiquetas adesivas ou fita-cola.

• As caixas devem ser guardadas num ambiente livre de 
poeiras, seco, e preferencialmente escuro, onde não 
seja provável a ocorrência de acidentes naturais como 
humidades ou pragas de insetos ou roedores. 

Material fotográfico (analógico)

As fotografias devem ser tratadas, de forma genérica, como 
indicado na seção anterior. No entanto, uma vez que as imagens 
23 «OAIS - Open Archival Information System (ISO 14721)» http://public.ccsds.org/
publications/archive/650x0m2.pdf
24 http://Guides.archaeologydataservice.ac.uk/
25 http://www.jisc.ac.uk/about
26 http://www.fish-forum.info/
27 http://linkeddata.org/home
28 Van den Eynden, V., et al, “Managing and sharing data; best practices for researchers”, 
University of Essex, Colchester, Essex, 2011 (http://www.data-archive.ac.uk/media/2894/
managingsharing.pdf)
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fotográficas são muito vulneráveis à destruição quando 
armazenadas em más condições, devemos realçar diversos 
pontos específicos: 

• Impressões, negativos e transparências, incluindo Raios-X, 
devem ser acondicionados em envelopes de papel acid 
free ou em mangas de poliéster, dentro de caixas de 
arquivamento ou de armários à prova de poeiras.

• Todas as películas e fotografias devem estar integralmente 
indexadas e etiquetadas com o identificador do projeto 
e outra informação adequada, tal como o número da 
película ou do fotograma, tendo o cuidado de não danificar 
a imagem e de utilizar suportes e tintas que resistam ao 
manuseamento.

• O material fotográfico é particularmente sensível à 
descoloração e esmaecimento produzidos pela luz, e 
conserva-se melhor num ambiente arrefecido. Deve ser 
acondicionado em caixas ou armários num local escuro, 
fresco e livre de poeiras, e onde não seja provável a 
ocorrência de acidentes naturais. 

5.4.5 Curadoria do arquivo material a longo prazo

(Normas, 4.2)

Orientações gerais para todo o tipo de materiais

• Sempre que for apropriado, os objetos materiais (achados) 
devem ter sido limpos antes da sua transferência para o 
depósito definitivo. 

• Todas as operações de conservação, incluindo a limpeza de 
objetos sensíveis (achados), devem ser executadas antes do 
seu depósito definitivo e por um conservador-restaurador 
qualificado, sendo integralmente documentadas; a 
documentação deve ser integrada no arquivo do projeto.

• O arquivo material deve ser acondicionado de acordo com 
o seu género, sensibilidade, embalagem e exigências de 
armazenamento, e tipos distintos de materiais devem ser 
guardados separadamente. 

• O arquivo material deve estar integralmente indexado e 
interligado com os registos através de referências cruzadas, 
que devem estar junto do arquivo material no depósito 
de longo prazo, e serem arquivados no arquivo digital/
fotográfico/de papel, conforme se adeque.

• O arquivo material deve ser etiquetado ou marcado com 
toda a informação respeitante aos objetos, sítios e contexto, 
conforme se adeque, e com identificadores legíveis, visíveis, 
permanentes, e dificilmente dissociáveis dos objetos. 

• As caixas não devem estar demasiado cheias, e os objetos 
frágeis devem estar acomodados com revestimentos 

portugais_rectificado.indd   41 13-12-2017   10:11:14



42

84. © Sé de Lisboa, José Paulo Ruas
85. © Brussels Regional Public Service, 
Direction of Monuments and Sites
86. © Landesamt für Denkmalpflege 
Baden-Württemberg, Y. Mühleis

85

86

protetores apropriados, como espuma inerte ou folhas acid 
free.

• As caixas devem ser acondicionadas na escuridão, sem 
estarem ao nível do chão, e num ambiente apropriado ao 
seu conteúdo, minimizando os riscos de perda ou dano. 

• O ambiente do depósito deve ser regularmente 
monitorizado e protegido contra flutuações amplas de 
humidade e temperatura. Devem ser instalados controlos 
ou armadilhas contra pragas de insetos ou roedores. 

Tipos especiais de achados

• Antes do depósito definitivo do arquivo material, deve-
se garantir que os objetos recolhidos com humidade, 
ou molhados, foram secos e receberam o tratamento 
conservativo adequado.

• Os objetos em metal devem ser embalados de acordo 
com as atuais orientações para a sua conservação, e com 
o aconselhamento de especialistas. Tiras de controlo 
de humidade ou gel de sílica devem ser regularmente 
monitorizados, sendo renovados, secos ou trocados sempre 
que necessário. 

• Deve-se garantir que todos os Raios-X foram devidamente 
executados, e que as imagens e registos associados estão 
integralmente relacionados com os objetos através de 
referências cruzadas.

Materiais recuperados de amostragens científicas

As amostras científicas devem ser tratadas, de forma genérica, 
como indicado nas Orientações gerais (seção anterior). No 
entanto, devemos realçar diversos pontos específicos:

• Algumas amostras podem ser sujeitas a análises destrutivas, 
pelo que pouco ou nada restará das mesmas. Isto deve estar 
registado no arquivo, sendo que os dados resultantes da 
análise serão guardados no arquivo documental. 

• Análises de amostras (como lâminas finas ou análises 
de solos ou pólen) podem resultar na preparação de 
lâminas de microscópio. Se os originais se mantiverem no 
laboratório como material de referência, a documentação 
deve ficar no arquivo em depósito de longo prazo, 
preferencialmente acompanhada por um duplicado do 

84
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conjunto de lâminas. 
• Amostras de colunas sedimentares podem ser armazenadas 

em ambientes escuros e frescos. As análises devem 
ser executadas tão cedo quanto possível, e os dados 
preservados no arquivo. 

• Amostras húmidas ou molhadas, como madeira 
submersa e amostras de flutuação, não devem secar, e 
serão conservadas no frio (em ambiente refrigerado, se 
necessário), em contentores estanques. As condições das 
amostras devem ser regularmente monitorizadas.

Vestígios humanos

Os vestígios humanos poderão estar sujeitos a licenças ou 
permissões especiais, incluindo a exigência de os reenterrar29, 
ou restrições quanto ao tempo disponível para a sua análise. 
Quando os restos humanos entram no depósito, as condições 
relevantes para a sua gestão devem ser destacadas na 
documentação do arquivo, e monitorizadas durante todo o 
armazenamento.

• Sempre que possível, as ossadas humanas devem ser 
embaladas e encaixotadas de forma a que se distingam os 
esqueletos individuais.

• O tratamento e a curadoria de vestígios de tecidos moles 
devem estar sujeitos a aconselhamento especializado. 

29 Em Portugal, o reenterramento de vestigios osteológicos humanos, descobertos 
em trabalhos arqueológicos,não é permitido sem a devida autorização da tutela do 
património (N.do T.)»   

6. LISTA DE CONTROLO DE TARE-
FAS E FUNÇÕES NUM PROJETO 
ARQUEOLÓGICO

A tabela seguinte estabelece as tarefas de arquivamento a 
desempenhar à medida que o projeto se desenvolve nas suas 
etapas principais. Estas são tarefas genéricas, retiradas da seção 
das Normas do Guia, e podem assim ser utilizadas como uma 
lista de controlo abreviada para os intervenientes que não estão 
muito familiarizados com o processo de arquivo. 

Modelos mais detalhados, descrevendo atividades e tarefas 
específicas de cada país, região ou estado, e mais consentâneas 
com as respetivas práticas oficiais, poderão eventualmente ser 

portugais_rectificado.indd   43 13-12-2017   10:11:37



44

91

92

93

90. © Sé de Lisboa, Henrique Ruas 
91. © Landesamt für Denkmalpflege 
Baden-Württemberg, Y. Mühleis
92. © Brussels Regional Public Service, 
Direction of Monuments and Sites
93. © Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed

encontrados online. 

A lista de controlo constante do Guia oferece igualmente 
uma ideia geral de quem costuma desempenhar estas 
tarefas, realçando que todos aqueles envolvidos num projeto 
arqueológico terão impacto na forma como o arquivo é criado, 
compilado, tratado ou conservado. “Cada interveniente num 
projeto arqueológico tem o dever de zelar pelo arquivo, e 
deve garantir que este é criado e compilado de acordo com as 
normas em vigor, utilizando métodos comprovados, e evitando 
expô-lo a riscos desnecessários que possam causar o seu dano 
ou perda” (Normas, 4.4).

A identificação dos recursos humanos da lista de controlo 
representa uma situação ideal, adequada como exemplo 
da melhor prática. Nas listas de controlo específicas feitas 
de acordo com o Guia, sejam estas nacionais, regionais 
ou municipais, deve ser especificada a categoria de quem 
desempenha normalmente cada tarefa (por exemplo, 
curador, conservador-restaurador, etc.), adaptando assim os 
procedimentos a cada área. 

Os formulários completos para cada país, estado ou cantão 
podem ser encontrados no site ARCHES, em http://
archaeologydataservice.ac.uk/arches. Os países que desejarem 
aderir ao programa ARCHES e incluir a sua própria lista de 
controlo de arquivos no nosso Guia online podem encontrar 
modelos em branco para preenchimento no site ARCHES.

6.1 DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS RECURSOS 
HUMANOS DO PROJETO

As categorias atribuídas aos recursos humanos de um 
projeto arqueológico variam muito, sendo importante que se 
estabeleça uma terminologia comum antes de descrever as 
responsabilidades particulares de cada membro da equipa. Esta 
é uma listagem dos tipos de funções identificados na lista de 
controlo que se segue, com uma breve descrição de cada uma, 
de forma a permitir que cada parceiro ARCHES adapte este 
instrumento às suas próprias práticas: 

Administrador de arquivo – A pessoa responsável por 
garantir que o arquivo do projeto é integralmente compilado e 
transferido para o seu depósito final. 

Conservador-restaurador – Especialista na conservação e 
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restauro de objetos arqueológicos. 

Curador do depósito – A pessoa responsável por garantir a 
preservação e acessibilidade dos arquivos arqueológicos depois 
da sua transferência para o depósito de longo prazo. 

Equipa do projeto – Todo o pessoal envolvido num projeto 
arqueológico.

Especialista – Qualquer pessoa envolvida na recolha ou 
análise de informação especializada no decorrer de um projeto 
arqueológico, tal como um especialista em pólen ou cerâmica.

Gestor de achados – A pessoa responsável pela gestão 
dos materiais (achados) recolhidos, incluindo a sua 
limpeza, marcação/etiquetagem, embalamento, registo e 
acondicionamento, fazendo ainda a ligação entre os diversos 
especialistas. 

Gestor de informação digital – A pessoa responsável, dentro 
de um projeto arqueológico, pela criação, preservação e 
acessibilidade dos dados digitais. 

Gestor de instalações – A pessoa responsável pela gestão 
dos locais onde decorrem os projetos arqueológicos, 
particularmente durante as fases posteriores à recolha de dados 
no terreno. 

Iniciador do projeto – A pessoa que identificou a 
necessidade de levar a cabo um projeto arqueológico, e que 
fará a monitorização do seu desfecho, mas que não gere, 
necessariamente, a equipa do mesmo.

Responsável científico – O coordenador da equipa de um 
projeto arqueológico, responsável por garantir que os seus 
objetivos serão cumpridos. 

6.2 TABELA DA LISTA DE CONTROLO DO ARQUIVO

Fase do 
projeto

N.º 
Guia

Ação Operação de arquivamento Pessoal
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5.1.1 A estrutura e tipo do futuro arquivo, 
incluindo o seu conteúdo expectá-
vel e a forma da sua gestão, devem 
ser objeto de consenso de todos os 
intervenientes

• Definir os padrões para a criação e for-
mato da documentação do projeto, tais 
como os suportes multimédia a utilizar, 
e ainda os procedimentos a seguir para 
assegurar um registo coerente

• Definir os procedimentos de arquivo 
para a identificação, registo e gestão das 
coleções de objetos. Detalhar os manuais 
a utilizar, e todas as exigências de 
embalamento, tratamento ou transporte

• Incorporar as normas nacionais/
regionais/locais para a gestão de 
arquivos arqueológicos e de acervos

Iniciador do projeto
Responsável 
científico

Responsável 
científico
Gestor de achados
Conservador-
restaurador

Responsável 
científico
Administrador do 
arquivo
Curador do depósito

5.1.2 Na fase de planeamento do projeto 
deve ser delineada uma estratégia 
de seleção e retenção que defina as 
escolhas a fazer no terreno, e indique 
aquilo que deve ser selecionado e 
retido para arquivamento à medida 
que o projeto progride

• Definir uma estratégia de seleção ou 
retenção com a colaboração de todos os 
membros relevantes da equipa do pro-
jeto, incluindo especialistas e o curador 
do(s) depósito(s) definitivo(s)

Iniciador do projeto
Responsável 
científico
Gestor de achados
Curador do depósito 
Especialistas

5.1.3 Deve ser definida uma estratégia 
de segurança e gestão de riscos, 
de forma a preservar o arquivo de 
perdas e danos

• Preparar um plano de segurança e 
gestão de riscos que delineie as normas 
a aderir para que os arquivos documen-
tais e materiais sejam criados, coletados 
e acondicionados sem risco de dano, 
contaminação cruzada, perda ou roubo

Responsável 
científico
Administrador do 
arquivo
Gestor de instalações
Gestor de achados
Conservador-
restaurador

5.1.4 Deve-se garantir que as necessidades 
dos procedimentos de arquivo estão 
incluídas aquando da determinação 
dos recursos e do planeamento das 
tarefas e prazos do projeto

• As tarefas e atividades de arquivamento, 
bem como as etapas fundamentais, 
devem ser programadas e calendarizadas

• Devem ser concedidos recursos sufi-
cientes para as tarefas de arquivamento, 
de forma a garantir que o arquivo do 
projeto é organizado, coerente, acessível, 
estável, seguro, e devidamente conser-
vado até ser depositado em segurança 
num depósito certificado.

Responsável 
científico
Administrador do 
arquivo

Coordenador 
científico
Administrador do 
arquivo

5.1.5 O repositório, depósito ou museu a 
receber o arquivo deve estar identi-
ficado e envolvido no projeto desde 
o início, de forma a garantir o futuro 
do arquivo final, e para que a sua 
compilação respeite as especificações 
do depósito final

• Convidar o curador do depósito (ou 
curadores, se mais de um depósito esti-
ver envolvido) a participar no processo 
de planeamento do arquivo desde o 
início do projeto

Administrador do 
arquivo
Curador do depósito

5.1.6 Durante a fase de planeamento do 
projeto devem ser esclarecidas e 
aceites todas as condições relacio-
nadas com os direitos de autor e de 
propriedade

• Determinar procedimentos relacionados 
com os direitos de autor e de proprie-
dade. Resolver questões que possam 
afetar o arquivo do projeto, à luz das 
legislações nacionais, regionais e/ou 
locais

Administrador do 
arquivo
Curador do depósito
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Fase do 
projeto

N.º 
Guia

Ação Operação de arquivamento Pessoal 

5.2.1 Documentar, ordenar e indexar 
os arquivos materiais e docu-
mentais, de forma a torná-los 
compreensíveis e acessíveis

• Compilar um índice complete do arquivo, 
incluindo um índice geral, e índices individuais 
para aspetos como registos de contextos, listas 
de achados e desenhos

• Produzir documentação que clarifique o como 
e o  porquê da seleção, criação ou recolha dos 
dados e materiais arqueológicos

• Fornecer metadados para os arquivos documen-
tais digitais e analógicos, de forma a facilitar ao 
utilizador o acesso e uso da informação, ou a 
toma de decisões quanto à sua utilidade 

• Criar um resumo do projeto que apresente aos 
pesquisadores as suas metas e objetivos, âmbito, 
localização e conteúdo

Responsável 
científico
Administrador do 
arquivo

Responsável 
científico

Gestor de informação 
digital

Responsável 
científico

5.2.2 Todos os elementos de um 
arquivo devem formar um 
todo contínuo, facilitando a 
navegação por todas as partes 
do arquivo

• Garantir que o projeto está relacionado com os 
registos arqueológicos no geral 

• Relacionar todos os dados com o seu exato 
ponto de origem 

• Relacionar todos os dados com os materiais e 
documentação associados, e vice-versa  

• Utilizar instrumentos normalizados de aferição 
de terminologia, ou, na sua ausência, usar a ter-
minologia de forma consistente na documenta-
ção do projeto, e incluir os glossários no arquivo 

Equipa do projeto 
Especialistas

Equipa do projeto 

Equipa do projeto 

Equipa do projeto 

5.2.3
5.2.4

O arquivo do projeto deve ser 
devidamente conservado desde 
o primeiro momento, sendo-lhe 
aplicados procedimentos e 
práticas que prolonguem o seu 
tempo de vida 

A estratégia de proteção do 
arquivo contra perdas e danos 
(seja esta independente, ou 
parte de um plano de gestão 
de riscos mais vasto) deve ser 
acionada

• Aplicar medidas de senso comum nos sítios, de 
forma a salvaguardar a informação documental 
e os materiais arqueológicos  

• Garantir que as instalações e práticas de gabi-
nete não ameaçam a segurança e a durabilidade 
do arquivo

• Garantir que são feitas cópias de segurança do 
material digital, de acordo com procedimentos 
certificados

• Transferir, logo que possível, os ficheiros digitais 
dos suportes portáteis, como discos rígidos, CD, 
cartões de memória e pens, para servidores que 
sejam permanentemente controlados, correta-
mente geridos, e acondicionados em segurança. 

• Usar materiais adequados para todos os 
suportes de dados e contentores do arquivo 

• Usar materiais e procedimentos adequados para 
providenciar a informação e etiquetar docu-
mentos e achados

• Providenciar o tratamento adequado de todos 
os achados, antes da sua integração no arquivo

• Empregar, sempre que possível, as normas 
definidas em 5.4.1 – 5.4.5, até à transferência do 
arquivo para um depósito certificado

• Implementar a estratégia de proteção do 
arquivo ou o plano de gestão de riscos durante 
esta fase, e garantir que toda a equipa está 
ciente dos respetivos conteúdos, bem como do 
papel que deve assumir no que respeita à sua 
implementação

Equipa do projeto 

Administrador do 
arquivo
Gestor de informação 
digital

Gestor de informação 
digital
Equipa do projeto 

Equipa do projeto 

Equipa do projeto 

Conservador-
restaurador

Administrador do 
arquivo

Responsável 
científico

Administrador do 
arquivo

5.2.5 A estratégia de seleção dos 
arquivos documentais e mate-
riais para retenção deve ser bem 
compreendida e implementada 
pela equipa do projeto, e moni-
torizada pelo seu coordenador

• Implementar a estratégia de seleção e retenção 
• Garantir que estratégia de seleção e retenção é 

corrigida se, e quando, necessário

Coordenador 
científico
Equipa do projeto 
Coordenador 
científico
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5.3.1 A documentação criada durante 
a fase de recolha de dados deve 
ser “congelada” e arquivada, e 
qualquer operação subsequente 
deve ser realizada em cópias 
desta documentação

• “Congelar” e arquivar a documentação digital 
criada durante a fase de recolha de dados 

• Garantir que qualquer operação subsequente é 
realizada em cópias desta documentação

Administrador do 
arquivo
Gestor de informação 
digital
 
Responsável 
científico

5.3.2 Garantir a integridade dos 
arquivos documentais e mate-
riais dispersos por vários espe-
cialistas para procedimentos de 
investigação e conservação

• Garantir que todos os especialistas, internos e 
externos, estão cientes, e respeitam, a estratégia 
de gestão e arquivamento de dados do projeto

• Garantir a manutenção da integridade dos 
arquivos à medida que a informação e o mate-
rial são reordenados ou movimentados 

• Garantir que o arquivo integra um registo que 
documente todos os métodos destrutivos de 
análise que foram empregues

• Registar na documentação de gestão do arquivo 
toda a dispersão de achados e/ou registos pelos 
especialistas externos, e escolher métodos de 
transporte seguros

Coordenador 
científico
Gestor de achados
Administrador do 
arquivo

Responsável 
científico
Gestor de achados
Administrador do 
arquivo

Gestor de achados

Gestor de achados
Administrador do 
arquivo

5.3.3 As leis ou diretrizes nacionais 
respeitantes ao tratamento de 
ossadas humanas devem ser 
respeitadas

• Respeitar as leis ou diretrizes nacionais respei-
tantes ao tratamento de ossadas humanas

Equipa do projeto 
Gestor de achados
Especialistas

5.3.4 A estratégia de seleção e reten-
ção deve permanecer em vigor, 
e ser sujeita a revisões regulares

• Rever a estratégia de seleção e retenção de 
acordo com os objetivos de investigação ou de 
gestão do projeto, à medida que este progride

• Garantir que todas as alterações da estratégia 
de seleção e preservação são registadas e aceites 
por todos os intervenientes, incluindo a gestão 
do depósito final

• Documentar todos os achados descartados 
e assegurar que os respetivos registos são 
incluídos no arquivo, incluindo os detalhes de 
todos os locais de reenterramento, se previa-
mente autorizados pela tutela

• Garantir que os procedimentos de seleção e 
descarte não permitem perdas de informação 
substanciais, desviantes em relação aos objetivos 
de investigação ou de gestão do projeto. 

Iniciador do projeto
Coordenador 
científico
Curador do depósito 
Gestor de achados
Gestor de informação 
digital

Coordenador 
científico
Curador do depósito 
Especialistas

Gestor de achados
Especialistas

Iniciador do projeto
Responsável 
científico

5.3.5 As políticas de gestão dos 
dados digitais do projeto (tais 
como o controlo de versões e 
os protocolos de denominação 
e estruturação dos ficheiros) 
devem ser aplicadas

• Garantir que todos estão familiarizados com os 
protocolos de denominação e estruturação dos 
ficheiros 

• Garantir que toda a equipa pratica o controlo 
de versões

Responsável 
científico

Gestor de informação 
digital
Equipa do projeto 

Fase do 
projeto

N.º 
Guia

Ação Operação de arquivamento Pessoal 
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Fase do 
projeto

N.º 
Guia

Ação Operação de arquivamento Pessoal 
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5.3.6 Preparação para a transferência 
do arquivo para um depósito  
definitivo.

• Garantir que o arquivo do projeto é acompan-
hado por um resumo do projeto e uma lista 
genérica de conteúdos

• Garantir que todas as partes do arquivo estão 
integralmente indexadas e ordenadas, e que o 
arquivo contém um índice geral das mesmas 

• Garantir que todas as partes do arquivo 
documental e do arquivo material incluem a 
identificação do projeto e informação sobre o 
sistema de classificação (objeto, foto, número do 
contexto, etc.)

• Garantir que a documentação do projeto, como 
sistemas e técnicas de registo, estratégias de 
seleção e amostragem, planos de projetos, guias 
de orientação sobre registos, etc., acompanha o 
arquivo

• Garantir que todos os ficheiros digitais estão 
ordenados numa estrutura de diretórios bem 
definida, empregando convenções de deno-
minação de pastas e ficheiros que favoreçam 
a recuperação da informação. Garantir que os 
metadados para o arquivo digital acompanham 
o arquivo

• Garantir que o arquivo digital está livre de vírus 
aquando da transferência, e que uma cópia do 
mesmo é conservada até que se prove o sucesso 
da mesma

• Garantir que o arquivo está  embalado em 
materiais e caixas adequados para a preservação 
a longo termo em depósito, de acordo com as 
normas nacionais, regionais, locais, ou especí-
ficas para depósito. Garantir que quaisquer 
elementos metálicos ou adesivos são removidos 
antes do depósito

• Garantir que o arquivo material está organizado 
de acordo com o seu tipo de material, embala-
gem e exigências de armazenamento. Garantir 
que distintos tipos de achados são mantidos em 
separado

Responsável 
científico

Responsável 
científico

Responsável 
científico

Responsável 
científico

Gestor de informação 
digital

Gestor de informação 
digital

Administrador do 
arquivo

Administrador do 
arquivo
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5.4.1 Tratamento das partes compo-
nentes dos arquivos materiais 
(de achados) e documentais em 
utilização ativa

• Conservar as partes componentes do arquivo 
em utilização ativa nas melhores condições 
possíveis durante as fases de recolha de dados, 
análise e elaboração de relatórios, fazendo todos 
os esforços para minimizar os riscos de dano, 
deterioração, desvanecimento, ganho de humi-
dade, roubo ou perda

• Manusear todos os arquivos documentais e 
materiais com o devido cuidado e atenção. 
Sempre que possível, manter os arquivos mate-
riais e documentais bem acondicionados em 
embalagens, bolsas ou armários adequados. Os 
dados digitais devem ser sujeitos a procedi-
mentos de gestão de tecnologias da informação 
reconhecidos a nível internacional, nacional, 
regional ou local. 

Equipa do projeto 
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5.4.2 Tratamento das partes compo-
nentes dos arquivos documen-
tais e materiais (de achados) 
que já não estão em utilização 
ativa, mas ainda não foram 
transferidos para um depósito 
definitivo

• Transferir as versões finais dos ficheiros digitais 
para o arquivo do projeto e documentar esse 
processo

• Indexar os ficheiros digitais no arquivo do 
projeto, e garantir que estão livres de vírus antes 
do armazenamento 

• Uma vez guardados no arquivo do projeto, os 
ficheiros digitais devem ser ativamente geridos, 
como descrito em 5.4.3, de forma a prevenir a 
sua obsolescência.

• Quando os documentos e imagens criados em 
suportes analógicos estejam completos, devem 
ser transferidos o mais rapidamente possível 
do gabinete onde se encontravam em utilização 
ativa para o arquivo, até que sejam eventual-
mente depositados

• Seguir, na medida do possível, as orientações 
dadas nas seções 5.4.3 - 5.4.5 para todos os 
arquivos documentais e materiais em armaze-
namento provisório antecedendo o depósito 
definitivo

Gestor de informação 
digital

Gestor de informação 
digital

Gestor de informação 
digital

Administrador do 
arquivo
Equipa do projeto 

Administrador do 
arquivo

5.4.3 Garantir acomodação apro-
priada para os arquivos em 
depósito temporário

• Garantir que nos depósitos onde estão guar-
dados os arquivos documentais e materiais 
se minimiza o risco de soterramento ou de 
inundações, causados especialmente por 
terramotos, derrocadas, incêndios ou explosões 
na vizinhança, nem estão nas proximidades de 
locais que atraiam roedores, insetos e outras 
pragas, junto de fábricas ou instalações que 
emitam gases perigosos, fumos ou poeiras, ou 
numa área particularmente poluída

• Garantir que os sistemas de abastecimento de 
gás e eletricidade, e particularmente de água, 
estão distantes das áreas de armazenamento, 
e que o edifício tem um sistema de deteção de 
incêndios

• Manter os depósitos em condições de tempe-
ratura e humidade relativa abaixo do ponto de 
ocorrência de atividade microbiológica.

• Sempre que aplicável, devem sempre ter-se em 
conta as normas nacionais, regionais ou locais

Administrador do 
arquivo
Gestor de instalações

Administrador do 
arquivo
Gestor de instalações

Administrador do 
arquivo
Gestor de instalações

Fase do 
projeto

N.º 
Guia

Ação Operação de arquivamento Pessoal 
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5.4.4 Curadoria  do 
arquivo documental 
a longo prazo

• Garantir que o arquivo documental está de acordo com 
as normas anteriormente definidas, e com as normas do 
depósito

• Copiar os dados digitais dos suportes informáticos para 
servidores sujeitos a procedimentos regulares de back up

• Atualizar os dados digitais e controlar a legibilidade dos 
ficheiros regularmente, e sempre que necessário

• Realizar a migração dos dados de acordo com as normas 
mais atualizadas para a gestão de dados e informação. 
Transferir os ficheiros dos formatos fechados para formatos 
de conservação estáveis e duradouros, e migrá-los para 
versões sucessivas destes formatos à medida que surgirem 
atualizações ou alterações de software. Todos os ficheiros e 
metadados devem ser validados durante este processo, e as 
versões mais antigas não devem ser descartadas até que a 
mais recente tenha sido verificada 

• Acondicionar todo o papel em caixas de cartão acid free e à 
prova de poeiras, com as folhas planas 

• Acondicionar os desenhos em contentores acid free, com as 
folhas planas 

• Garantir que as caixas são guardadas num ambiente livre 
de poeiras, seco, e preferencialmente escuro, onde não seja 
provável a ocorrência de acidentes naturais como humi-
dades ou pragas de insetos ou roedores

• Acondicionar impressões, negativos e transparências, 
incluindo Raios-X, em envelopes de papel acid free ou em 
mangas de poliéster, dentro de caixas de arquivamento ou 
de armários à prova de poeiras

• Acondicionar o material fotográfico em caixas ou armários 
num local escuro, fresco e livre de poeiras, e onde não seja 
provável a ocorrência de acidentes naturais

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

5.4.5 Curadoria do 
arquivo material a 
longo prazo

• Garantir que o arquivo material (de achados) está de 
acordo com as normas anteriormente definidas, e com as 
normas do depósito 

• Acondicionar as caixas sem estarem ao nível do chão, e 
num ambiente fresco, seco e preferencialmente escuro, em 
condições que minimizem os ricos de perda ou dano 

• Acondicionar o arquivo material de acordo com o seu 
género, sensibilidade, embalagem e exigências de armaze-
namento, e guardar separadamente os diferentes tipos de 
materiais 

• Monitorizar o ambiente do depósito regularmente, e prote-
gê-lo contra flutuações amplas de humidade e temperatura. 
Instalar controlos ou armadilhas contra pragas de insetos 
ou roedores. 

• Garantir que as amostras húmidas ou molhadas, como 
madeira submersa e amostras de flutuação, não secam, 
e são conservadas no frio (em ambiente refrigerado, se 
necessário), em contentores estanques. Monitorizar regu-
larmente as condições das amostras 

• Respeitar as normas nacionais, regionais ou locais para a 
curadoria de restos humanos

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Curador do depósito 

Fase do 
projeto

N.º 
Guia

Ação Operação de arquivamento Pessoal 
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7. GLOSSÁRIO

Acervo conjunto de registos e/ou objetos materiais na posse de uma única instituição, que os 
guarda e conserva para garantir a continuidade do seu estudo e fruição. Os arquivos de projetos 
arqueológicos são considerados componentes individuais de um acervo, que representa um 
recurso mais vasto e unificado.

Achados artefactos, ecofactos, vestígios ambientais e detritos recuperados por métodos 
arqueológicos.

Amostra é um fragmento ou parte de uma unidade mais vasta (geralmente um contexto ou 
um achado), recolhido para análise detalhada. Algumas amostras não sobrevivem à análise, 
como é o caso do solo recolhido para peneiração ou flutuação, ou de material orgânico retido 
para datação por C14; outras, tais como fragmentos de cerâmica laminados para observação 
ao microscópio petrográfico, são objetos que podem ser incluídos no arquivo do projeto 
arqueológico.

Dados não digitais para os propósitos do Guia, esta expressão é utilizada para descrever dados 
ou documentos criados em formatos não digitais, tais como papel ou película de poliéster, ou 
uma impressão fotográfica, negativo ou transparência.

Arquivo arqueológico ver definições nas seções 3.1 e 4.1. Em muitos países europeus onde o 
Guia não foi adotado, este termo é unicamente usado para referir os registos criados no decorrer 
de um projeto, excluindo os objetos materiais (achados).

Arquivo material (de achados) designa o conjunto de objetos materiais recolhidos no decorrer 
de um projeto arqueológico, e selecionados para o depósito definitivo.

Artefacto objeto manufaturado ou moldado pelo homem, como um instrumento ou uma obra 
de arte; em arqueologia, os exemplos incluem cerâmica, ferramentas líticas, objetos de metal ou 
osso trabalhado, tijolo e mosaico. Nalguns países, artefacto é qualquer objeto cujas propriedades 
formais e/ou posicionamento foram intencionalmente alteradas para um propósito específico 
(funcionalidade, estatuto social, significado simbólico; cf. Neustupný 1998, 134). Os artefactos 
podem ser móveis (como cerâmica, ferramentas líticas, etc.) ou imóveis (como uma casa, uma 
mamoa, etc.). 

Backup duplicar ficheiros de dados digitais como um recurso de reserva, caso os originais fiquem 
inutilizáveis.

Espólio para os propósitos do Guia, trata-se de um conjunto de achados encontrado no decorrer 
de um projeto arqueológico, e, portanto, associado com um contexto ou sítio específico onde se 
registou atividade humana.

Compilar/compilação refere-se aqui ao ato final de recolha de todos os materiais do arquivo, e 
da sua organização, de forma a preparar a sua transferência para um depósito.

Componente de um arquivo é uma parte específica do conjunto de itens que constituem um 
arquivo arqueológico, e que se distinguem geralmente por partilharem as mesmas exigências de 
arquivamento, como os achados, os registos escritos, as imagens gráficas e os dados digitais.

Conservação refere-se aqui ao conjunto dos procedimentos de limpeza, estabilização e exame de 
objetos delicados, em condições controladas.
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Contexto é uma unidade estratigráfica registada individualmente no campo; refere-se geralmente 
às estruturas, estratos e depósitos existentes que representam e contém testemunhos e achados 
arqueológicos.  

Controlo de versões é o método pelo qual se identificam versões sucessivas de um documento ou 
ficheiro digital, para permitir saber que versão antecede uma outra.  

Cópia de segurança é um duplicado de qualquer elemento do arquivo documental mantido para 
preservar a informação, caso o original se perca ou fique destruído ou inutilizado.

Curador a pessoa que cuida de um espólio, e gere a sua acessibilidade.

Curadoria a atividade do curador.

Dados digitais os ficheiros ou registos que consistem em códigos decifráveis por um 
computador; os dados digitais podem ser de origem digital, ou terem sido digitalizados.

Depósito é o local de acesso a um acervo.

Depósito certificado é um repositório que cumpre as normas exigidas pelos critérios nacionais, 
regionais ou locais respeitantes aos padrões de curadoria, salvaguarda e acessibilidade que 
devem ser mantidos.

Depósito definitivo refere-se à administração de acervos em repositórios pelo prazo mais longo 
possível.

Detritos são objetos ou achados materiais criados como subprodutos da atividade humana, 
geralmente resultantes da manufatura de artefactos, como sejam lascas de pedra, limalhas, gotas 
de metal fundido solidificadas, fragmentos de osso, ou sobras de couro. 

Digitalizado refere-se aos dados que foram introduzidos num computador a partir de um 
original analógico, tal como um registo de contexto escrito à mão, ou um desenho.

Ecofacto é um objeto ou achado de origem natural que representa um testemunho da atividade 
humana, como ossadas de animais, sementes ou carvão vegetal. Nalguns países, o ecofacto 
refere-se a um objeto natural, ou a um artefacto de origem natural, resultante de uma atividade 
humana intencional, muitas vezes não consciente (Neustupný 1998, 136).

Material refere-se à substância e materialidade dos objetos materiais e de alguns registos.

Metadados são informações acrescidas aos dados; são principalmente usados para resumir o 
conteúdo e o tipo dos ficheiros digitais e dos conjuntos de dados, de forma a proporcionar 
informação sobre estes aos seus potenciais utilizadores.

Microfilme ver Microforma

Microforma filme, papel, ou qualquer outro suporte que contenha micro-reproduções; 
microficheiro ou microfilme são as formas comummente utilizadas para a preservação a longo 
prazo de registos escritos.

Migração de dados digitais é a preservação dos dados digitais através da sua transferência para 
formatos de software e configurações de hardware atualizados, de forma a evitar que se tornem 
obsoletos e ilegíveis.

Objeto material é qualquer artefacto, um ecofacto, um vestígio ambiental, um detrito, ou uma 
amostra, que possa ser preservado no arquivo arqueológico.
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Objetos/achados delicados são objetos materiais que requerem condições específicas de 
tratamento, embalamento e acondicionamento, como os objetos de ferro, que devem ser 
mantidos num ambiente seco, ou os têxteis, que exigem um grau de humidade mais elevado.

Origem digital dados ou ficheiros originalmente criados em formato digital, tais como 
fotografias tiradas com uma câmara digital, ficheiros CAD e dados SIG.

Plano do projeto é um documento que descreve o esquema de desenvolvimento de um projeto; 
inclui geralmente os objetivos da pesquisa, a metodologia, tarefas e etapas específicas, a 
calendarização de cada tarefa, e os recursos necessários, como a equipa e a dotação orçamental.

Projeto arqueológico ver definição nas seções 2.1 e 4.1.

Radiografia é a produção de uma imagem em consequência do seu atravessamento por raios-X; 
em arqueologia, este método é geralmente utilizado para identificar, caracterizar, registar e 
medir objetos de metal corroído. Outros métodos semelhantes incluem a tomografia axial 
computadorizada (TAC).

Registo de contexto é o registo dos detalhes (como localização, dimensões, tipo e relações 
estratigráficas) de um contexto identificado no decorrer de uma investigação arqueológica. 

Registos referem-se à documentação escrita, digital e gráfica criada no decorrer da descrição, 
análise, ordenação e elaboração de relatórios sobre sítios, contextos, coleções, amostras ou 
achados arqueológicos.

Repositório digital confiável é aquele que cumpre reconhecidamente as normas internacionais 
para a preservação e acesso de dados digitais; a sua missão é proporcionar à comunidade 
interessada o acesso garantido, e a longo termo, aos recursos digitais que gere, no presente e no 
futuro.

Seleção é o procedimento de escolha dos componentes a incluir num arquivo arqueológico 
destinado ao depósito definitivo.

Sistemas de registo são métodos sistemáticos para a criação de registos, como o uso de 
formalidades distintas para a descrição de contextos ou de achados.

Suportes digitais portáteis são acessórios portáteis de armazenamento, como discos rígidos 
externos, pens ou CD.

Transferência de propriedade é o procedimento pelo qual a posse do arquivo arqueológico é 
transferida de um proprietário para outro, referindo-se aqui à transferência da propriedade para 
o depósito final. 

Vestígios ambientais referem-se aqui aos materiais recolhidos como testemunhos da condição 
do ambiente natural de um dado período, como pólen e moluscos, e alguns ecofactos.
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