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Existem mais de 30 mil coletividades 
de cultura, desporto e recreio?

Há mais de dois séculos de história e 
de vivência associativa?

Proceder a um diagnóstico de si-
tuação dos arquivos das Entidades 
Associativas (questionário online)

Definir uma estratégia de salva-
guarda e valorização de patrimó-
nio arquivístico destas entidades

Arquivo Distrital de Aveiro
telefone: 234 003 400

e-mail: mail@adavr.dglab.gov.pt

Em alguns distritos e concelhos, há 
uma população associada entre os 25% 

e os 30%?

Há mais de 400 mil dirigentes eleitos, 
voluntários e benévolos?

Verifica-se um dos mais elevados 
índices de voluntariado do país?

As associações contribuem para a 
dinamização da economia local?

DG
LA

B/
AD

AV
R/

/J
O

ÃO
 L

EA
L

mailto:mail%40adavr.dglab.gov.pt?subject=e-Mail%20-%20Arquivo%20Distrital%20de%20Aveiro
https://www.behance.net/joaoolealaaee


4 5 6

Pode encontrar mais informações na página online do Arquivo Distrital de Aveiro, ou em
https://goo.gl/Gc8oKi (sensível a maiúsculas/minúsculas).

Encontram-se igualmente disponíveis, neste local, vários documentos PDF de auxílio ao preenchimento do 
questionário, tais como uma matriz do mesmo, um glossário de termos técnicos e um exemplo fictício 
previamente preenchido.

O Questionário deve ser preenchido, de 2 de abril a 2 de junho, acedendo à plataforma 
Survey Monkey, em: https://pt.surveymonkey.com/r/2018_Aveiro_Associacoes

Este é um projeto colaborativo de âmbito 
regional, de participação livre e gratuita, 
dirigido a todas as associações criadas antes 
de 25 de abril de 1974 e identificadas pelas 
Câmaras Municipais.

Pretende-se proceder à recolha de dados, 
via questionário online, pelo mapeamento 
dos arquivos das associações, identificando 
os conjuntos documentais existentes.

A realização deste questionário permitirá 
aprofundar o debate e reflexão sobre as 
medidas a adotar para o tratamento, divul-
gação, proteção e valorização dos arquivos 
associativos, 
bem como a 
definição da 
partilha de res-
ponsabilidades 
por parte dos 
diferentes par-
ceiros, para que, de forma segura e susten-
tável, possam contribuir para a salvaguarda 
e divulgação da memória organizacional 
destas entidades.

http://adavr.dglab.gov.pt/programas-e-projetos/projeto-de-salvaguarda-dos-arquivos-das-associacoes-da-regiao-de-aveiro/
https://goo.gl/Gc8oKi
https://pt.surveymonkey.com/r/2018_Aveiro_Associacoes

