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O ARQUIVO DA DEFESA NACIONAL (ADN), no decurso de 2017 e 2018, participou no projeto do Portal das 
Instituições de Memória da Defesa Nacional (PORTAI IMDN), como entidade aderente e através da coordenação 
do subprojecto funcional relativo ao tratamento e digitalização documental. 
 
O Portal IMDN, com apresentação pública do Sr. Ministro da Defesa Nacional em 25 de janeiro de 2019, 
disponibiliza num único ponto de acesso, a pesquisa e a consulta a 6 arquivos históricos, 26 bibliotecas e 10 museus 
pertencentes a 7 entidades da Defesa Nacional. Este projeto permitiu construir uma solução que possibilita a 
disponibilidade pública dos acervos dos Arquivos, Bibliotecas e Museus da Defesa Nacional, as chamadas 
Instituições de Memória, criando ainda condições para intensificar o respetivo processo de digitalização e 
conservação. 
 
No decurso do projeto do Portal IMDN foi possível o tratamento e descrição arquivística e museológica e a 
digitalização de milhares de documentos, a aquisição de equipamentos de digitalização, a implementação de novas 
soluções de gestão de arquivos e de museus, a integração de bibliotecas na rede de Bibliotecas da Defesa e a 
implementação do Portal com ligação às soluções de gestão de arquivos, bibliotecas e museus. 
 
Em termos de resultados, o Portal IMDN permitiu a edificação de um novo modelo de disponibilização do 
património e a criação da Rede das Instituições de Memória da Defesa Nacional, a normalização da informação 
bibliográfica, arquivística e museológica dos acervos melhorando a qualidade da informação, a preservação 
documental com a digitalização, a divulgação e acesso à informação através de um único ponto de pesquisa e a 
normalização das soluções TIC utilizadas pelas diversas entidades para a gestão dos acervos.  
 
Com o Portal IMDN, o ADN informatizou o seu acervo documental através da base de dados ARCHEEVO, 
atualmente com 22.955 registos publicados, digitalizou os processos mais consultados do fundo GABMIN, num 
total de 95.150 imagens e tratou e publicou a coleção FDMU – Fundo de Defesa Militar do Ultramar (1949 – 1986) 
constituída por 254 unidades de instalação e 1.346 processos relativos à gestão de verbas, provenientes do Fundo 
de Defesa Militar do Ultramar, pelas diversas entidades militares a quem eram atribuídas, tanto em Portugal como 
no ultramar. Destaque para orçamentos, atribuição de verbas, aquisições, contabilidade, prestação de contas, 
liquidação de despesas do ultramar, propostas e planos de emprego de verbas, pedidos de autorização de 
despesas, conta-correntes, ordens de pagamento, faturas e recibos, planos de necessidades de comandos militares 
coloniais e alguns contratos de fornecimento de material de guerra por entidades nacionais e estrangeiras. 
 
Links de acesso:  
Página do ADN: https://www.defesa.gov.pt/pt/adefesaeeu/IMDN/adn/Paginas/default.aspx 
Base de dados do ADN: https://arquivo-adn.defesa.gov.pt/  
Portal IMDN:  https://portalmemoria.defesa.gov.pt 
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