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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada a 24 de outubro de 

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

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 2014, pelas 09h30, reuniram-se 

os membros constituintes da Rede de Arquivos do Algarve, na Sala de Reuniões dos 

Paços do Concelho de Albufeira. ------------------------------------------------------------ 

Estiveram presentes: 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, Márcia Oliveira, Paulo Pacheco e Anabela Matias do 

Município de Aljezur, Sónia Negrão e Filipa Fonseca do Arquivo Municipal de Albufeira, 

Isabel Dias do Arquivo do Turismo do Algarve.---------------------------------------------- 

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

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

Da parte da manhã assistiu-se a uma sessão de esclarecimento sobre a aplicabilidade 

da Macroestrutura Funcional do Estado na Câmara Municipal de Albufeira, seguida de 

esclarecimento de dúvidas colocadas pelos presentes e de visita prática ao serviço de 

Expediente desta autarquia.------------------------------------------------------------------ 

Na parte da tarde, às 14h00, passou-se à comunicação de informações, aos assuntos 

da ordem do dia e outros considerados pertinentes:---------------------------------------- 

1) Realização do IV Encontro de Arquivos do Algarve: a) agendado para os dias 29 e 30 

de maio; b) apresentação da estrutura de horário a considerar para o programa, 

incluindo a introdução de passar a incluir a apresentação de comunicações na parte da 

manhã da 6ª feira; c) a temática escolhida foi “A acessibilidade e a confidencialidade da 

informação; d) a comissão de coordenação informou que já realizou diligências junto da 

Universidade do Algarve para o apoio na cedência do espaço, tendo sido confirmada a 

cedência do Auditório Teresa Gamito, no Campus de Gambelas; e) as datas previstas 
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para as várias fases do processo de organização do encontro ficaram estipuladas da 

seguinte forma: divulgação para apresentação de comunicação até 30 de janeiro, 

seleção das propostas apresentadas até 27 de fevereiro; notificação das propostas 

selecionadas até 15 de março e apresentação do programa provisório a 30 de março; f) 

a RAalg irá dirigir o convite à designer Ana Viegas para a elaboração da imagem do 

encontro para a sua divulgação; g) em relação às pessoas a convidar ficou acordado 

que serão dirigidos convites à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e 

ao Arquivo Fotográfico de Évora; h) numa fase inicial serão enviadas mensagens de 

correio eletrónico a todas as instituições do Algarve solicitando apoio, patrocínios ou 

parcerias; i) será criado um endereço eletrónico para o encontro; j) cada grupo de 

trabalho poderá apresentar uma comunicação, ficando assim um painel de 3 

comunicações destinado aos grupos de trabalhos. ----------------------------------------- 

2) Deverá ser esclarecido junto do Município de Olhão de que forma pretende editar as 

atas do III Encontro, para se ver a possibilidade de se realizar a sua edição até ao fim 

do corrente ano, caso contrário, como alternativa proceder-se-á à sua edição no IV 

Encontro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Para a edição semestral do próximo boletim, a ocorrer em janeiro de 2015, foi 

estabelecida a seguinte distribuição de contributos: a Comissão Coordenadora fica 

incumbida de apresentar o IV Encontro; o arquivista Nuno Marques fica responsável 

pela apresentação de um texto sobre a Macroestrutura Funcional; o grupo de trabalho 

do ATOM apresentará outro texto sobre o ponto da situação e evolução dos trabalhos já 

desenvolvidos para a aplicação deste software; o Arquivo Municipal de Silves fica 

incumbido de apresentar um documento. Para o efeito e pretendendo agilizar o 

processo de seleção de mensagens de correio eletrónico será ainda criada uma conta 

de correio eletrónica para o boletim.--------------------------------------------------------- 

4) A próxima reunião fica agendada para 28 de novembro de 2014, sendo solicitado à 

Câmara Municipal de Loulé a sua realização em instalações que entendam 

disponibilizar.---------------------------------------------------------------------------------- 

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, 
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Membros, 


