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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº  1/2015 

09-01-2015 Hora: 09h30 Local: Arquivo Histórico de Silves 

Coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas 

Secretariada por Isabel Dias Salvado 

Participantes • Marisa Caixas, do Centro Hospitalar do Algarve E.P.E. 

• Maria Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

• Sónia Negrão, Município de Albufeira 

• Tiago Barão, Município de Faro 

• Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

• João Sabóia, Município de Loulé 

• Adriana Rusu, Município de Loulé 

• Laurinda paz, Município de Portimão 

• Vera Gonçalves, Município de Silves 

• Isabel Dias Salvado, Município de Tavira 

• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

• Isabel Dias, Turismo do Algarve 

Assuntos tratados: 

• Sobre a organização do IV Encontro de Arquivos do Algarve foram comunicadas, analisadas e 
aprovadas as seguintes medidas: 

o Dirigir um email a convidar o Arquivo Distrital de Faro para parceiro, solicitando o 
envio do logotipo. 

o A Rede terá o apoio do arquivista Nelson Vaquinhas, que irá assegurar a criação e o 
carregamento dos conteúdos no blog do Encontro. 

o Até 14 janeiro os presentes devem remeter à RAalg duas listas de entidades: uma 
para solicitar patrocínio e/ou apoio mecenático e outra para a divulgação de toda a 
informação a respeito do Encontro. 

o Considerando que o Código de Procedimento Administrativo foi atualizado 
recentemente, foi decidido convidar a Dra. Sílvia Duarte, do Município de Portimão, 
para apresentar uma comunicação no âmbito da temática do Encontro e as 
alterações do CPA, que terá a duração de 15 minutos. 

o Atendendo ao interesse e transversalidade da temática do Encontro, foi decidido 
incluir na listagem de divulgação a Comarca de Faro, as escolas, Polícia Judiciária, 
Polícia de Segurança Pública e Administração Regional de Saúde do Algarve. 

o Foi aprovado pelos presentes convidar a Delegação Sul da Associação Portuguesa de 
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, bem como a Associação de Municípios 
do Algarve para parceiros. 

o Foi definido que o convite para a abordagem relacionada com os documentos 
fotográfico será dirigido ao Arquivo Fotográfico de Évora. 

o Por haver um atraso com a conceção da imagem, foi decidido que se esta não estiver 
pronta até ao dia 14 de janeiro, a RAalg terá de optar por outra solução para evitar 
mais atrasos na divulgação do Encontro. 

o Os pedidos de apoio a parceiras devem ser enviados pelo email da RAalg, enquanto 
os pedidos de participação, de inscrição de comunicações e divulgação devem ser 
feitos pelo endereço eletrónico criado para o IV Encontro. 

o Face à impossibilidade de as Atas do III Encontro serem editadas pelo Município de 
Olhão, aprovou-se a decisão de se proceder à sua edição em PDF, ficando de se 
encontrar uma solução para se incluir o ISBN, que agora é pago. 

o O ponto anterior levou à discussão da possibilidade legal da RAalg se constituir 
enquanto Associação, ficando o arquivista Tiago Barão de se informar junto de uma 
contabilista sobre as implicações deste passo, para uma melhor análise entre todos 
os membros da Rede. 

• Em relação ao diagnóstico aos arquivos do Algarve, a cargo do grupo de trabalho com o 
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mesmo nome, foram analisadas e decididas as seguintes medidas: 
o Divulgou-se o contacto do email para envio das respostas ao inquérito: 

inquérito.raalg.2015@gmail.com. 
o Procedeu-se à leitura e aprovação do inquérito, ficando as etapas definidas com o 

seguinte calendário: envio às entidades na semana de 13 a 16 de janeiro, 2 de março 
para fazer o ponto da situação e reiterar o envio da resposta às entidades que ainda 
não tenham respondido e 31 de março como data limite para o envio das respostas, 
sendo a partir desta data que o grupo deverá proceder à análise dos dados. 

• O grupo de trabalhou sobre o programa AtoM, informou e colocou para análise as seguintes 
medidas: 

o Anunciou a conclusão do manual do programa AtoM, que será divulgado por email 
aos presentes para análise, tendo ficado decidido a sua edição em e-book. 

o A respeito da organização do Seminário, a realizar-se dia 14 de março na Biblioteca 
Municipal de Albufeira, foi feita a apresentação do programa provisório, sendo a 
inscrição obrigatória mas gratuita. Deverá ser ainda elaborada a imagem do 
Seminário. 

o O email do grupo para envio de contactos de divulgação é o seguinte: 
grupo.atom.raalg@gmail.com  

• Optou-se por atrasar a saída do Boletim de janeiro até ao fim do corrente mês, para permitir 
incluir a divulgação com as imagens do IV Encontro e do Seminário sobre o AtoM. Os 
elementos que ficaram na última reunião pré-definidos para enviarem os seus contributos, 
têm agora como prazo o envio até 23 de janeiro. 

• Sobre a análise à Macroestrutura Funcional, face à constatação de ser necessário continuar o 
trabalho de análise, julgou-se conveniente estabelecer o seguinte método de trabalho e 
decisões: 

o em cada reunião, da parte da manhã, será analisada uma classe, sabendo todos que 
devem previamente reunir as suas dúvidas e contributos. 

o Caso haja tempo, deve-se fazer por incluir um espaço para esclarecimentos de 
dúvidas. 

o Ficou decidido que as classes serão analisadas sequencialmente, sendo que na 
próxima reunião serão analisadas as classes 100 e 150 completa. 

• Data da próxima reunião: 6 de fevereiro, em Tavira. 
 

 
Silves, 9 de janeiro de 2015 

 
O/A secretário(a) 

 
___________________________ 

 


