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Assembleia da República
conteúdos em suporte digital é assegurado nas bases de
dados do Arquivo Histórico e do Arquivo Fotográfico,
RESUMO
permitindo a ligação do registo ao documento
A apresentação do poster sobre o Sistema de
digitalizado.
Informação da Assembleia da República tem o
Tal será demonstrado através de pesquisas on
objectivo de mostrar a forma como a Assembleia da
line em todas as bases de dados, a que o público poderá
República produz e gere todos os seus conteúdos
aceder.
informativos e documentais, especialmente, o modo
como os interliga, criando um sistema de informação
integrado.
O poster consta de quatro painéis cada um
dedicado a uma das bases de dados e um relativo ao
Texto para o painel PLC
arquivo digital, que integram o sistema. A saber:
PLC – Base de dados sobre a actividade
legislativa e parlamentar, relativos à 3ª
República (1975-). Contém já dados
desde 1991 (VI Legislatura) na
Intranet e desde 1999 (VIII
Legislatura) na Internet.

•

A Actividade Parlamentar - PLC
Base de dados sobre a actividade legislativa e
parlamentar que permite o acesso à informação
produzida pela Assembleia da República.

•

Características
• Estrutura integrada que permite aceder a toda
a actividade da Assembleia da República;
• Consulta por assunto com recurso a linguagem
documental (Eurovoc) e palavras do titulo;
• Obtenção de dados com interligação directa
aos Diários da Assembleia da República em
texto integral.

•

Conteúdo
o Actividade Legislativa - Iniciativas,
trabalhos em Comissão, votações em
Plenário,
intervenções
dos
Deputados/Governo, diplomas aprovados
(decretos);
o Actividade
Parlamentar
–
Nomeadamente,
Interpelações
ao
Governo, Moções de Censura e Confiança,
Perguntas ao Governo, Sessões Solenes,
Petições e Requerimentos.

•

Acesso
o Intranet – disponível desde Março de
2001
VI (1991-1995), VII (19951999), VIII (1999-2002) e IX
(2002- ) Legislaturas

Arquivo Histórico Parlamentar – Base de
dados de descrição arquivística dos
fundos documentais existentes no
Arquivo Parlamentar desde 1821 até à
actualidade, baseada nas normas
ISAD (G) e ISAAR (CPF).
Arquivo Fotográfico – Base de dados de
descrição de imagens compreendidas
entre o século XIX e o nosso século,
em diferentes suportes fotográficos,
obtidas no decurso da actividade da
Assembleia da República.
Debates Parlamentares – Arquivo digital
composto pelas publicações oficiais
das várias instituições parlamentares,
desde 1821 até à actualidade e que é
o resultado de um projecto faseado de
digitalização de cerca de 1.200.000
páginas.
Paralelamente à apresentação dos painéis, será
dada importância à ligação estreita entre os Debates
Parlamentares e a base sobre a Actividade Legislativa e
Parlamentar, enquadrada na política actual da
Assembleia para o incremento dos recursos electrónicos
abertos ao cidadão, de que é também um bom exemplo,
a disponibilização exclusivamente em formato
electrónico, através da "página" Internet do Parlamento,
a partir do início da 2ª. sessão legislativa da IX
Legislatura (15-09-2003), da 1ª. Série do Diário da
Assembleia da República.
De igual modo, a disponibilização de

o

Internet – disponível desde Janeiro de
2003
VIII (1999-2002) e IX (2002-)
Legislaturas
http://www.parlamento.pt/activid
ade_parlamentar/index.html

Texto para o painel Debates
Parlamentares

Arquivo Fotográfico
Imagens compreendidas entre o Séc. XIX e o nosso

•

•

•

•

•

•

Os Debates Parlamentares
Base de dados que possibilita o acesso, em
texto integral, às publicações oficiais,
referentes a quatro períodos históricos:
Monarquia Constitucional (1821-1910)
Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias
da Nação Portugueza (1821-1822)
Diário da Câmara dos Senhores Deputados
da Nação Portugueza (1822-1910)
Actas da Câmara dos Pares do Reino
(1826-1838)
Cortes
Gerais
Extraordinárias
e
Constituintes da Nação Portugueza (18371838)
Diário da Câmara dos Senadores (18381842)
Diário da Câmara dos Pares do Reino
(1842-1910)
1ª República
Assembleia Nacional Constituinte (1911)
Diário da Câmara dos Deputados (19111926)
Diário do Senado (1911-1926)
Diário do Congresso (1911-1926)
Estado Novo
Diário das Sessões (1935-1974)
Actas da Câmara Corporativa (1935-1974)
3ª República
Diário da Assembleia Constituinte (19751976)
Diário da Assembleia da República (I
Série) – (1976-)
Diário da Assembleia da República (II
Série) (1999-)
Diário da Assembleia da República (II
Série C) (1982-)
Acesso
o Intranet – disponível desde Setembro de
1999
o

Internet – disponível desde Março de
2001
VIII (1999-2002) e IX (2002-)
Legislaturas
http://debates.parlamento.pt/

Século, em diferentes suportes fotográficos, que
reflectem os principais acontecimentos ocorridos ao
longo da vida da instituição parlamentar.
Destacam-se:
● imagens da I República - Colecção Benoliel;
● principais eventos e personalidades do Estado
Novo - Colecção do Estado Novo;
● Revolução do 25 de Abril - Colecção Miranda
Castela;
● principais comemorações e visitas de Chefes de
Estado realizadas na actualidade
- Colecção GAREPI.
Início de funcionamento: 2002
Estrutura:
● Baseada nas zonas da norma ISAD (G)
● Descrição multinível
- Período Histórico
- Reportagem
- Imagem
- Espécie
● Digitalização das imagens com associação à
descrição
Recuperação da Informação: texto livre em todos
os campos da base
Acesso à Intranet: desde 2003
Acesso à Internet: a disponibilizar em 2004

Arquivo Histórico
Documentação referente à actividade parlamentar
desde 1821 à actualidade. Compreende as iniciativas
legislativas, os processos individuais dos deputados e a
documentação das comissões especializadas. São ainda
de referir os documentos administrativos que reflectem
o funcionamento do Parlamento.
Início do funcionamento: 2002
Estrutura:
● Baseada na normas ISAD (G) e ISAAR
(CPF);
● Descrição multinível:
- Período Histórico
- Fundo
- Série
- Processo
- Documento
●

Digitalização

dos

documentos

com

associação à descrição
Recuperação da Informação: por texto livre em
quase todos os campos da base
Acesso à Intranet: desde 2002
Acesso à Internet: a disponibilizar em 2004

