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Repositório Arqueológico Nacional 

Termos e Condições de Uso 

 
O acesso aos recursos aqui disponibilizados é gratuito. 
É obrigatório aceitar os Termos e Condições de Uso; a declaração de aceitação é válida apenas para o 
período da sessão da navegação. 

 
Preâmbulo 

 

O Arquivo da Arqueologia Portuguesa integra documentação relativa ao património arqueológico 
português e à atividade arqueológica de salvaguarda, investigação e valorização realizada em Portugal 
continental (podendo integrar pontualmente documentos relativos a âmbitos geográficos distintos).  
 
O Repositório Arqueológico Nacional é acessível a partir do Portal do Arqueólogo para efeitos de 
investigação e ensino, em cumprimento do direito de acesso à informação com interesse público. Trata-
se de relatórios de arqueologia (preliminares, progresso e finais), de conservação e restauro e 
arqueociências, produzidos no âmbito do Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, que aprova o 
Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.  
 
A dimensão do Repositório Arqueológico Nacional depende da capacidade do serviço para a digitalização 
dos relatórios e do seu registo no Endovélico, Sistema de Informação e Gestão Arqueológica.  

 
Recomendações aos utilizadores:  

 

A utilização deste serviço deve ser feita de boa-fé e exige o reconhecimento da fonte, o cumprimento 
das regras de referenciação bibliográfica e dos direitos de autor dos redatores dos relatórios.  
 
Os relatórios destinam-se apenas para uso não comercial. 
 
Solicita-se aos utilizadores que notifiquem os serviços de quaisquer erros que detetem nos recursos da 
sua autoria agora disponibilizados.  

 
A informação deverá ser remetida para os seguintes endereços: portalarqueologo@dgpc.pt e 
informacaoarqueologica@dgpc.pt.  
 
A utilização dos recursos aqui disponibilizados deve dar origem à correspondente citação bibliográfica, 
que segue o sistema de referenciação de Harvard.  
 
Exemplos de citação bibliográfica: 
 
DIAS, A.C. (2010) - Trabalhos Arqueológicos prévios ao projecto de reabilitação de edifício a restaurante 

no Pátio dos Carrascos do Convento de Cristo. Relatório Final. Acessível em: 
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/.[27 de setembro 2017]. 
 
Furtado, C, Simão, I & Lourenço, M. (2017) - Escola da Baixa JL+EB1/ Projecto de Adaptação Parcial do 
Extinto Tribunal da Boa Hora, Lisboa. Sondagens e Acompanhamento arqueológico. Era-Arqueologia, S.A. 
Acessível em: http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/. [27 de setembro 2017]. 
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Termos e condições 

1. O acesso é feito exclusivamente através do registo no Portal do Arqueólogo, mediante senha 
pessoal, cujo uso não pode ser facultado a terceiros.  

2. Podem aceder aos relatórios investigadores, arqueólogos, estudantes de arqueologia e áreas 
afins, empresas prestadoras de serviços de arqueologia e todas as entidades que necessitem 
de aceder a estes conteúdos no âmbito da sua atividade. 

3. Os relatórios são disponibilizados nos termos do Art.º 14º, conjugado com os Art.º 1º e 10º, do 
Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, depois de aprovados pela direção da DGPC.  

4. Os conteúdos dos relatórios disponibilizados no Repositório Arqueológico Nacional são da 
responsabilidade dos seus autores. A DGPC não garante que os materiais disponibilizados não 
infrinjam os direitos de autor de entidades terceiras, não detidos por esta Direção-Geral. 

5. A reprodução de conteúdos dos relatórios disponibilizados no Repositório Arqueológico Nacional 
deve respeitar escrupulosamente as regras de referenciação bibliográfica e a legislação sobre 
direitos de autor. 

6. A DGPC designa um responsável pela gestão dos serviços disponibilizados no Repositório 
Arqueológico Nacional. 

 

ACEITO  

 

 

 


