
Título da comunicação: Repositório de informação do Município de Ponte de 

Lima (RIMPL). 

 

Resumo:  

Considerando que a integração dos sistemas de informação é um dos fatores 

chave para a competitividade e para a criação de valor acrescentado nas 

organizações, tendo em conta a satisfação do cidadão/cliente, o Município de 

Ponte de Lima implementou mais um projeto, pioneiro na administração local, 

intitulado “Repositório de Informação do Município de Ponte de Lima (RIMPL)”, 

que consiste na disponibilização de uma interface gráfica comum de pesquisa 

nos catálogos do Arquivo, da Biblioteca e dos Museus Municipais, evitando, desta 

forma, a necessidade de aceder a cada um dos sistemas individualmente para 

obter a informação pretendida. 

O projeto tem como objetivos genéricos: i) possibilitar o acesso à informação 

contida nos catálogos sectoriais – arquivo, biblioteca e museus – a partir de 

um interface único  de pesquisa integrada;  ii)  garantir  uma  gestão  mais eficaz 

dos recursos de informação; iii) disponibilizar mais e melhores serviços aos 

cidadãos; iv) incrementar e impulsionar o conhecimento e investigação sobre a 

história do concelho de Ponte de Lima (desde o séc. XIV à atualidade). 

A solução tecnológica utilizada para fazer face ao cumprimento destes objetivos 

foi o software Retrievo®, um portal que permite a agregação de conteúdos e 

pesquisa federada a partir de múltiplas fontes de informação heterógeneas. 

No contexto deste projeto as fontes de informação correspondem às bases de 

dados que suportam a informação do arquivo, bibliotecas e museus. 

O portal do RIMPL está disponível na Internet a partir do endereço 

http://rimpl.cm-pontedelima.pt/. O repositório conta atualmente com mais de 

80 mil registos provenientes de três bases de dados (arquivo, bibliotecas e 

museus). Um utilizador que se dirija a este portal poderá facilmente pesquisar 

e recuperar conteúdos armazenados em qualquer uma destas fontes de 

informação. 

http://rimpl.cm-pontedelima.pt/


Em suma, este projeto ambiciona constituir-se como um importante serviço 

na disponibilização de recursos informativos sobre a história local, contribuindo 

para a afirmação da cultura e da identidade locais enquanto fatores de 

integração, competitividade e desenvolvimento. 

Estamos convictos que o futuro e a sustentabilidade dos arquivos, bibliotecas 

e museus perante a rápida evolução social e tecnológica passa, 

indubitavelmente, pela convergência e partilha de conhecimentos, 

competências, metodologias, técnicas e recursos de informação de maneira a 

oferecer mais e melhores serviços aos seus clientes. 

Se as ditas “instituições de memória” não forem capazes de se reinventarem e 

de fazerem a transição da mediação custodial passiva para colocarem o 

enfoque no acesso aberto à informação, correrão o risco de rapidamente ficarem 

obsoletas. 
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