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TEXTO APROVADO NA CONFERÊNCIA 
SOBRE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS 

Porto, 8 de Maio de 1997 

Por iniciativa do Arquivo Central da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e do Curso de Especialização em Ciências 
Documentais da mesma Faculdade, realizou-se, no dia 8 de Maio de 
1997, uma conferência dedicada aos "arquivos universitários". Com 
esta iniciativa pretendeu-se, por um lado, divulgar o trabalho que há 
cerca de um ano vem sendo desenvolvido no arquivo da Reitoria da 
U. P. e no arquivo da Faculdade de Letras, no âmbito de um projecto 
financiado pela JNICT e, por outro lado, abrir o debate sobre a situação 
dos arquivos das instituições de ensino superior, num congregar de 
esforços para enfrentar um problema estrutural destas instituições e 
numa procura de soluções comuns para realidades idênticas. 

Do interessante e proveitoso debate que teve lugar após as 
intervenções dos conferencistas podem extrair-se algumas linhas de 
força que traduzem as reais preocupações dos representantes das 
instituições presentes, no sentido de superar a situação de absoluta 
indiferença a que os arquivos das universidades e de outros esta-
belecimentos de ensino superior estão votados. O facto de muitas das 
instituições representadas terem indigitado o responsável pelos serviços 
de documentação ou da biblioteca para participar nesta conferência, 
por não terem ninguém adstrito ao arquivo, é um indicador do estado 
de abandono a que os arquivos têm estado sujeitos. 

Foi manifestada unanimemente pelas instituições representadas 
na conferência a vontade de que das ideias força aí debatidas fosse 
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dado conhecimento, sob a forma de recomendações, às seguintes 
entidades: Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, 
Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, Ministério da 
Educação e Instituto dos Arquivos Nacionais /Torre do Tombo 
(organismo coordenador da política arquivística nacional). Destacam-
se como prioritários os seguintes aspectos: 

- a necessidade de as entidades coordenadoras do ensino superior 
zelarem para que sejam tomadas medidas no sentido de dotar todos os 
edifícios, que venham a destinar-se a instituições de ensino superior, 
de espaços próprios para instalar convenientemente os respectivos 
arquivos; 

- a necessidade de as entidades coordenadoras do ensino superior 
zelarem para que sejam tomadas medidas no sentido de os quadros de 
pessoal das instituições de ensino superior preverem lugares para 
contratação de arquivistas; 

- a necessidade de os orçamentos das instituições de ensino 
superior contemplarem uma verba específica para a gestão dos 
respectivos arquivos; 

- a vantagem em criar um Grupo de Trabalho para estudar os 
problemas relativos à documentação dos arquivos universitários, com 
vista à análise, avaliação e determinação dos prazos de conservação 
dos documentos e, eventualmente, conduzir à elaboração de portarias 
regulamentadoras das eliminações. 

(Seguiam-se os nomes das instituições representadas na 
Conferência) 


