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Resumo
Memória para Todos® (https://memoriaparatodos.pt) é um programa de investigação
empenhado na promoção do estudo, organização e disseminação do património histórico,
cultural, natural, tecnológico e digital, desenvolvido em estreita relação com arquivos e
bibliotecas, instituições da administração públicas, municípios e autarquias, entidades
privadas, escolas e associações locais. Visa registar, preservar e partilhar histórias e memórias,
incluindo testemunhos orais, espólios, documentos e objetos, valorizando as histórias de vida
e das comunidades. O programa reúne vários projetos, tem uma natureza intrinsecamente
multidisciplinar e convoca várias áreas do saber.
Os dados e conteúdos reunidos (ex. objetos, fotografias, testemunhos áudio e vídeo, sons e
outros registos) com a participação e envolvimento dos cidadãos e instituições são
disponibilizados on-line em acesso aberto, numa plataforma especificamente desenvolvida
considerando a natureza e as características dos conteúdos registados.
O ecossistema digital do programa compreende o desenvolvimento e a utilização de bases de
dados, uma plataforma de gestão, curadoria e preservação dos conteúdos, bem como um
portal público, enquanto espaço de partilha e divulgação do programa e dos conteúdos
devidamente organizados, contextualizados e georreferenciados.
Os conteúdos reunidos, bem como a organização e tratamento intelectual da mesma,
procuram articular com ferramentas e programas de organização da informação,
nomeadamente arquivos e bibliotecas, bem como com as plataformas e infraestruturas
digitais de informação e investigação.
As dinâmicas públicas promovidas pelo programa Memória para Todos são o espaço
privilegiado de acesso a fontes escritas e orais originais sendo, por isso, necessário
salvaguardar que toda a informação produzida nestes contextos é registada com o rigor
necessário à produção de documentos credíveis e duradouros.
Esta comunicação pretende apresentar o modelo e o processo de recolha, armazenamento,
preservação, curadoria e acesso/reutilização dos dados que compõem o programa Memória

para Todos, refletindo sobre os desafios, as oportunidades e as tendências que emergem ao
nível da gestão de dados nas ciências sociais, artes e humanidades, e sobretudo na interseção
com outras áreas do conhecimento.
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