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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada a 21 de março de 

2014.-------------------------------------- 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de 2014, pelas 14h00, reuniram-se os 

membros constituintes da Rede de Arquivos do Algarve, na Sala Polivalente da 

Biblioteca Universitária de Faro - Campus da Penha. --------------------------------------- 

Estiveram presentes: Maria Luísa Pereira do Arquivo Distrital de Faro, Laurinda Paz do 

Arquivo Municipal de Portimão, Nuno Marques do Arquivo Municipal de Vila do Bispo, 

Isabel Dias Salvado e António Monteiro do Arquivo Municipal de Tavira, Bárbara Ribeiro 

do Arquivo Municipal de Lagoa, Vera Gonçalves do Arquivo Municipal de Silves, Tiago 

Barão do Arquivo Municipal de Faro, Marisa Caixas do Serviço Gestão Documental do 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., João Sabóia do Arquivo Municipal de Loulé, Helena 

Vinagre do Arquivo Municipal de Olhão e Sónia Negrão Arquivo Municipal de Albufeira.-- 

A reunião foi coordenada por Tiago Barão, Marisa Caixas e Isabel Salvado, que a 

secretariou. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Passou-se à comunicação de informações, aos assuntos da ordem do dia e outros 

considerados pertinentes:--------------------------------------------------------------------- 

1) Os membros organizadores do II Encontro Internacional de Arquivos, a realizar em 

Évora nos dias 3 e 4 de outubro, renovaram o convite à RAalg para uma parceria neste 

encontro, que foi aprovada por maioria pelos presentes.----------------------------------- 

2) O Grupo de Trabalho das Exposições apresentou o ponto da situação dos seus 

trabalhos e estratégias a seguir: a) foi feita a verificação dos conteúdos enviados pelos 

arquivos sobre os forais, sendo solicitada a alguns arquivos a revisão dos textos 

enviados; b) as estratégias para viabilizar a obtenção de uma parceria com entidades 

que auxiliem à realização da exposição sobre os forais: propor à Direção Regional da 

Cultura e ao Centro de estudos Históricos da Universidade do Algarve o 

estabelecimento de parcerias; c) encontram-se a estudar a hipóteses de que a 

exposição seja também feita em suporte eletrónico, sendo posteriormente acessível por 

esta via.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3) Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho do software livre ICA-ATOM, 

encontram-se num ponto em que se torna necessário que a RAalg formalize à 

autarquia de Albufeira um pedido de colaboração do informático que tem contribuído 

para a formatação deste software, Dr. José Anjos, atendendo à experiência que tem 

com a implementação de software livre, como foi o caso do Koa. 

4) O grupo de trabalho de consultadoria comunicou a resposta recebida sobre o pedido 

de parecer para a aplicação da portaria de avaliação das autarquias em vigor às 

empresas municipais. Face a este parecer considerou-se pertinente adotar as seguintes 

medidas: a) dar conhecimento deste parecer as autarquias; b) tendo a RAalg 

conhecimento de outro parecer que se afigura contraditório ao que foi enviado, o grupo 

deverá informar a DGLAB, solicitando esclarecimentos adicionais.------------------------- 

5) A representante da Delegação do Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas, solicitou aos presente o envio até ao fim do mês de 

março de sugestões para os temas da iniciativa que tem vindo a organizar designada 

por “Webinar”.--------------------------------------------------------------------------------- 

6) Apresentação das conclusões tiradas pelos arquivistas que participaram no dia 20 de 

março, ao I Workshop sobre o Plano de Classificação da Informação Arquivística para a 

Administração Local promovido pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas (DGLAB) e pelos membros efetivos do Grupo de Trabalho MEF/Autarquias: 

a) a avaliação passa a ser feita a priori; b) a criação de um 4º nível que corresponde à 

atividade e este 4º nível serve para estabelecer a avaliação documental; c) o Grupo de 

Trabalho MEF/Autarquias encontra-se na fase metodológica da avaliação da 

Macroestrutura Funcional (MEF).------------------------------------------------------------ 

7) Face aos pontos apresentados sobre os avanços e caminhos a seguir com a MEF, 

após discussão e aprovação pela maioria, definiram-se as linhas orientadoras do 

trabalho a seguir pela RAalg, até novas orientações emanadas do grupo de trabalho de 

Lisboa: a) até à próxima reunião, estudar bem a nova documentação divulgada, 

procedendo a um estudo exaustivo e comparativo da MEF com as classificações em 

vigor nas instituições a que pertencem os arquivistas presentes na reunião; b) a 

arquivista de Albufeira, Sónia Negrão, na próxima reunião, irá proceder a uma partilha 

da experiência que tem estado a ter com a implementação da MEF na instituição a que 

pertence, focando essencialmente os passos e metodologia de trabalho adotada; c) 
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seguiu-se um espaço de partilha e discussão sobre as metodologias existentes a 

respeito do registo de documentação e classificação no sistema de arquivo.-------------- 

8) A próxima reunião fica agendada para 28 de abril de 2014.----------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 

Isabel Dias Salvado, que a secretariou e pelos arquivistas presentes.--------------------- 

 

A Secretária, 

 

Membros, 


