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Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) - Balanço 
 

A crescente complexidade das tarefas a desempenhar pelos arquivistas levou-os, 

no dia 28 de julho de 2010, no Arquivo distrital de Faro, a implementar a Rede de 

Arquivos do Algarve (RAalg) com o objetivo de dinamizar o diálogo e a cooperação 

entre os arquivistas, de forma a dar mais viabilidade aos arquivos e à importância 

dos mesmos para as organizações e, ao mesmo tempo, ajudar a resolver proble-

mas técnicos comuns nesta área do conhecimento. 

Assim em julho de 2010, dia 28, pelas 14 horas, realizou-se no Arquivo Distrital 

de Faro, uma reunião com diversos arquivistas, como Comissão Instaladora da 

Rede, que assumiram, em definitivo, a implementação da Rede de Arquivos do 

Algarve. Entre outras decisões, propuseram-se a desenvolver um sitio WEB como 

expressão da divulgação da Rede, comunicação entre arquivistas e a sociedade, a 

participar na organização do 2º Encontro de Arquivos do Algarve e a elaborar a 

Carta de Princípios e o logotipo da RAalg. 

No seguimento desta reunião e de outras que se seguiram foi possível construir-se 

a Carta de Princípios que definiu a missão, os valores, os princípios da RAalg e a 

sua organização, tal como determinou a forma como os diversos arquivos algar-

vios poderiam aderir à Rede.1 
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EDITORIAL 

“Carta de Princípios da Rede de Arquivos do Algarve 
 

Preâmbulo 
 
O aumento do número de profissionais da área e a melhoria progressiva das insta-

lações, têm contribuído para a crescente afirmação dos arquivos da região algar-

via, como sistemas de gestão e de preservação da informação das organizações. 

Nesse sentido, o Arquivo Distrital de Faro sentiu necessidade de propor aos seus 

pares a implementação de uma Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) tendo por 

intuito a dinamização do diálogo e a cooperação técnica entre os arquivistas. 

A RAalg constitui-se como uma infraestrutura informal e voluntária que procura 

congregar organizações e profissionais ligados à gestão arquivística, sejam públi-

cos ou privados. 

A RAalg assume-se como uma plataforma de partilha de conhecimento, experiên-

cias, discussão de políticas e abordagens profissionais, um veículo de promoção de 

boas práticas nas organizações, e um repositório de pesquisa aberto à comunidade 

científica. 

_______________________ 
1. Aprovada em reunião do dia 27 de março de 2011, no Arquivo Distrital de Faro.  
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rá ter por base a aplicação tendencial de uma gestão 

integrada de arquivos, orientada por critérios de quali-

dade, e a existência de recursos humanos especializa-

dos.  

Os representantes das instituições na Rede serão obri-

gatoriamente os especialistas em arquivo, com forma-

ção específica e reconhecida, nos casos em que não 

existam especialistas deverá ser proposto o funcionário 

ou funcionária que exerça funções no arquivo da insti-

tuição. 

A adesão à RAalg concretiza-se pela aceitação da Carta 

de Princípios e nomeação do(s) arquivista(s) ou, na falta 

deste, o colaborador(es) com funções na área. 

 
A Comissão Instaladora da Rede de Arquivos do Algar-

ve, 

Constituída pelos seguintes arquivistas: 

 
António Monteiro 
Helena Vinagre 

Isabel Dias 
Isabel Dias Salvado 

João Sabóia 
Madalena Guerreiro 
Maria Luísa Pereira 

Marisa Caxias 
Nelson Vaquinhas 

Nuno Marques 
Nuno Ribeiro 
Sara Carvalho 
Sónia Negrão 
Tiago Barão 

Vanda Germano 
Vera Gonçalves” 

 
 
O Logotipo 
 
O logótipo ficou aprovado na reunião de 14 de fevereiro 

de 2011, no Arquivo Distrital de Faro, e teve como auto-

ra a designer Ana Viegas.  
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Missão 

A RAalg tem por missão a valorização dos arquivos co-

mo sistemas de informação essenciais às organizações, 

promover a preservação, gestão e divulgação do patri-

mónio arquivístico algarvio, através da criação de proje-

tos com qualidade técnico-científica no âmbito da arqui-

vística, refletindo boas práticas, normalização e capaci-

dade de concretização. 

 

Valores 

Os membros da RAalg comprometem-se a respeitar os 

valores de igualdade, diversidade e abertura, garantindo 

o acesso aos documentos segundo princípios legais e 

arquivísticos. 

 

Princípios da RAalg 

Proteger, conservar e difundir o património documental, 

mediante ações que impulsionem atividades de sensibi-

lização, salvaguarda e recuperação de arquivos e docu-

mentos. 

Propor equipas transdisciplinares para o desenvolvimen-

to e implementação de sistemas de gestão integrada da 

informação. 

Impulsionar o ensino e a profissionalização da arquivís-

tica. 

Publicar e divulgar documentação técnico-científica da 

área. 

Promover o intercâmbio e parcerias com organizações 

congéneres, nacionais e internacionais. 

 

Organização 

A RAalg é coordenada por um grupo de quatro mem-

bros, eleitos anualmente e em rotatividade entre os di-

versos arquivos e seus profissionais, tendo como res-

ponsabilidade a organização da agenda das reuniões e a 

dinamização e coordenação dos projetos comuns, atra-

vés da criação de grupos de trabalho específicos. 

A integração das instituições na Rede de Arquivos deve- 
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pelas discussões que se foram desenrolando. 

Neste evento, em síntese, as três grandes áreas debati-

das foram2: 

1. A implementação e organização da Rede de Arquivos 

do Algarve, o seu sítio da Web e a apresentação dos 

resultados e a análise do Inquérito Diagnóstico realizado 

pela Rede de Arquivos do Algarve às instituições algarvi-

as.  

Este foi o primeiro passo para um conhecimento objeti-

vo da qualidade e eficácia das políticas arquivísticas no 

que respeita aos sistemas de informação dos diversos  

organismos. Das 32 instituições inquiridas responderam 

17, sendo que, destas, 10 foram câmaras municipais, 

coincidindo, assim, com o setor que mais tem evoluído 

na organização arquivística. 

2. Experiências da aplicação do Sistema Eletrónico de 

Gestão de Arquivo (SEGA) nas Câmaras Municipais, que 

incidiram sobretudo na desmaterialização de procedi-

mentos e processos como parte da modernização admi-

nistrativa.  

Foi apresentado o exemplo de Portimão sobre a aplica-

ção do Fluxo de Trabalho (Workflow) ao Arquivo Munici-

pal tendo por base o seu Regulamento e Sistema de 

Classificação.  

____________________ 

2. Balanço do 2.º Encontro de Arquivos do Algarve “Sistemas de Gestão Inte-
grada da Informação”, 20-21 de maio de 2011, Portimão.  
Texto redigido por João Sabóia e aprovado em reunião da Rede no dia 9 de 
junho de 2011, no Arquivo Distrital de Faro. 
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O sítio WEB 

Relativamente ao sítio Web, que tem como principal 

responsável a colega Sara Carvalho, foi apresentado, 

publicamente, no 2.º Encontro de Arquivos do Algarve, 

realizado em Portimão nos dias 20 e 21 de maio de 

2011, http://raalg.wikidot.com.  

2.º Encontro de Arquivos do Algarve  

O 2.º Encontro de Arquivos do Algarve Sistemas de 

Gestão Integrada da Informação decorreu no TEMPO – 

Teatro Municipal de Portimão, nos dias 20 e 21 de maio 

de 2011, tendo por organizadores a Câmara Municipal 

de Portimão, o Arquivo Distrital de Faro, a Rede de Ar-

quivos do Algarve e a Direção Regional da Cultura do 

Algarve. 

Este encontro foi a continuação natural do 1º Encontro 

de Arquivos no Algarve Valorização do Património Histó-

rico do Algarve, que decorreu no Anfiteatro do Castelo 

de Alcoutim, nos dia 15 e 16 de maio de 2009 e em que 

foram organizadores Alcance – Associação para o De-

senvolvimento do Nordeste Algarvio, a Direção Regional 

de Cultura do Algarve, o Arquivo Distrital de Faro e a 

Câmara Municipal de Alcoutim.  

O 2.º Encontro recebeu mais de 140 participantes de 

todo o país foi um êxito não só pelo número de inscri-

tos, mas também pela qualidade das comunicações e 
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importância e eficácia para além do dia da certificação, 

salientando a necessidade de, em cada dia, no seio da 

equipa de trabalho, nas tarefas internas e no serviço 

aos clientes a qualidade deve estar sempre presente.  

Os relatos destas experiências, tais como de outras que 

ao longo do encontro foram apresentados, são o teste-

munho das dificuldades que se colocam ainda aos arqui-

vistas na implementação e organização dos arquivos, tal 

como também provam o domínio de conceitos como 

modernização, qualidade, planificação estratégica, pro-

gramação por objetivos que os profissionais de arquivo 

e também os de biblioteca já possuem. 

Foi, igualmente, a partir do 2.º Encontro que as institui-

ções algarvias puderam começar a aderir à RAalg de 

Arquivos, neste momento já aderiram 14 autarquias, 

Alcoutim, Albufeira, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, 

Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila 

do Bispo e Vila Real de Santo António, e outras institui-

ções tais como Hospital de Faro EPE, o Turismo do Al-

garve e a Universidade do Algarve. 
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Outros exemplos foram apresentados pelos Arquivos 

Municipais de Viana do Castelo e de Oeiras sobre a des-

materialização dos processos de urbanismo, tendo como 

suporte diversa legislação, tal como a Lei n.º 60/2007, 

de 4 de setembro e a Portaria n.º 216-A/2008, de 3 de 

setembro.  

Esta automatização do processo de negócio aplicada às 

autarquias procura facilitar o acesso à informação, me-

lhorar a coordenação da execução dos processos, redu-

zir o tempo e os custos do processo, eliminar tarefas 

redundantes e aumentar a qualidade dos serviços. Des-

ta forma, procura-se que o serviço prestado pelo Arqui-

vo Municipal aos seus clientes internos e externos seja 

mais eficiente e eficaz. 

Todos estes sistemas de desmaterialização e automati-

zação aplicados de forma progressiva à Administração 

Pública também exigem, como foi salientado, plano de 

preservação digital, a fim de se prevenir a perda destes 

documentos num futuro próximo. 

3. Exemplos de atividades desenvolvidas por diversas 

instituições, tais como no Arquivo Municipal de Tavira 

com a história de uma década ao serviço da câmara e 

do público e no de Silves com o processo da criação do 

seu plano de classificação.  

Também a Biblioteca Municipal de Portimão apresentou 

a  sua experiência  sobre  qualidade  do serviço,  a  sua  

10º Encontro Nacional de Arquivos Municipais 

A RAalg também tomou a decisão de se fazer represen-

tar no 10º Encontro de Arquivos Municipais Gestão da 

Informação na Administração Municipal: passado, pre-

sente e futuro, que decorreu de 4 a 5 de novembro de 

2011, em Leiria,3 a fim de se apresentar num fórum de 

âmbito nacional e divulgar os projetos que tem estado a 

desenvolver, Inquérito diagnóstico aos Arquivos do Al-

garve e Levantamento de séries documentais.  

Pela RAalg foi apresentada a comunicação Da avaliação 

à uniformização: um projeto em Rede, proferida pelos 

arquivistas Marisa Caixas, Nelson Vaquinhas e Sónia 

Negrão, ver “Da avaliação à uniformização: um projeto 

em Rede.” 

Também na comunicação Os Arquivos Municipais: a sua  

_________________ 

3. Organizado pela Secção de Arquivos Municipais da Associação Portuguesa 
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.  
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nização administrativa, através de práticas de gestão, 

sistematização e simplificação de processos e procedi-

mentos que assegurem a fluidez da comunicação inter-

na e a excelência no atendimento ao munícipe. 

Este encontro permitiu que os colaboradores dos diver-

sos Serviços apresentassem as boas práticas que dese-

nharam e/ou implementaram ao longo de 2010 e 2011, 

promovendo a partilha de conhecimento e de boas prá-

ticas, enumerando as ações inovadoras que favorecem a 

eficiência e a eficácia dos Serviços, refletindo sobre a 

capacidade de adaptação a novos objetivos, favorecen-

do sinergias no atendimento aos cidadãos. 

Neste contexto, o Arquivo Municipal de Lagos surge 

num plano transversal à organização, como recurso es-

tratégico para a implementação de uma política de qua-

lidade na Gestão da Informação. O modelo é integrador, 

concebido para acompanhar as diversas fases do ciclo 

de vida da informação, com uma complexidade progres-

siva que valoriza a informação no seu contexto orgânico 

e funcional. 

Seguindo uma abordagem PDCA (Planear-Executar-

Verificar-Atuar), mostrar as boas práticas dos Serviços 

permitiu, desde logo, a sua replicação, mas permitiu 

também e, sobretudo, pensar em conjunto as questões, 

tendo em vista a qualidade dos Serviços, num ambiente 

de inovação e melhoria contínua. 
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crescente importância na administração e na sociedade 

algarvia, proferida pelo arquivista João Sabóia, encontra

-se um capítulo sobre a Rede de Arquivos do Algarve, 

ver Os arquivos municipais: a sua crescente importân-

cia na administração e na sociedade algarvia. 

A participação da RAalg no Encontro estimulou a impor-

tante discussão sobre a necessidade de se constituir 

redes informais como forma de partilha de conhecimen-

tos, experiências, sedimentação de parcerias, discussão 

de políticas e abordagens profissionais por parte dos 

arquivistas, com os objetivos de resolver problemas 

técnicos e de aumentar a visibilidade do trabalho arqui-

vístico, que constituiu um dos itens das conclusões, ver 

Conclusões do 10º Encontro Nacional de Arquivos Muni-

cipais. 

Pela Rede de Arquivos do Algarve 

João Manuel Martins Sabóia 

 

 

 

• Arquivo Municipal de Lagos 

No dia 14 de Dezembro, o Arquivo Municipal de Lagos 

organizou um Workshop intitulado: “Gestão Integrada 

da Informação: Boas Práticas”. Esta iniciativa inseriu-se 

no projeto de “Gestão Integrada da Informação” (2010-

2013), cujo principal motor consiste em procurar contri-

buir para a melhoria contínua dos serviços e a moder- 

 

NOTÍCIAS 
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promovendo para eles ações de regeneração. Finalmen-

te, as iniciativas dos particulares, normalmente relacio-

nadas com a recuperação das suas habitações próprias, 

antigas, constituem uma parte essencial da atuação de 

regeneração do edificado da região a uma escala mais 

delicada, mas igualmente importante numa visão de 

conjunto, onde o papel das famílias, se torna parte ativa 

e significativa de uma dinâmica cultural de sentido con-

temporâneo. “ 

José Manuel Fernandes 

 

• Arquivo Municipal de Tavira 

O Arquivo Municipal de Tavira promove visitas guiadas à 

população em geral, individual ou em grupos, com um 

máximo de 15 pessoas, mediante marcação prévia com 

o intuito de promover o seu edifício oitocentista e no 

decorrer da mesma elucida os visitantes sobre as ativi-

dades do arquivo assim como mostra algumas peças e  
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O evento contou com a presença do Sr. Presidente Dr. 

Júlio Barroso, o Sr. Vereador do Pelouro, Dr. Jorge Ser-

pa, a Sr.ª Chefe da Divisão de Suporte Técnico Adminis-

trativo (DSTA), Dr.ª Célia Correia e o Sr. Diretor do Ar-

quivo Distrital de Faro, Dr. João Sabóia. 

 

Sara Dias Carvalho 

 

• Arquivo Histórico de Vila Real de Santo António 

Esteve patente até ao passado dia 30 de Abril de 2012 

no Arquivo Histórico de V.R.S.A. em colaboração com a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Algarve (CCDR ALG) a Exposição de fotografia 

“Algarve— Arquitetura e Espaços Recuperados” da auto-

ria do arquiteto José Manuel Fernandes e que contava 

com o seguinte texto de apresentação: 

“Nos anos mais recentes, o Algarve vem-se afirmando 

como uma região onde muitos dos equipamentos públi-

cos têm utilizado, pela recuperação ou renovação edifi-

cações pré-existentes, consideradas arquitetonicamente 

com valor patrimonial. Estas ações são fruto de uma 

nova atitude, de âmbito nacional e regional, a qual, se 

bem que promovendo uma ativa modernização dos es-

paços úteis para as comunidades, dá uma atenção es-

pecial aos valores culturais edificados, próprios e repre-

sentativos da cultura deste território. De facto assiste-

se, felizmente, por parte das instituições responsáveis, 

no desejo crescente de regeneração, de procura de 

construção de uma melhor paisagem, humana e física, 

rural e urbana. 

Paralelamente, instituições do Estado e empresas priva-

das foram igualmente sensíveis a esta nova via de tra-

balho, sustentando importantes e, nalguns casos, 

exemplares obras de recuperação de imóveis valiosos, 

antes degradados, reinserindo-os na dinâmica da vida 

urbana e do território. Outras iniciativas recentes pren-

dem-se com a atuação dos municípios, que acarinharam 

e acarinham espaços e edifícios do seu domínio,  
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as Autarquias, que tem as suas reuniões no edifício da 

Torre do Tombo em Lisboa. Nesta reunião foi eleita uma 

equipa de trabalho para ser o elo de ligação com Lisboa, 

constituída pelos colegas António Monteiro, Helena Vina-

gre, Isabel Dias, João Sabóia, Marisa Caixas e Sónia 

Negrão. 

O grupo MEF da RAalg teve a sua 1.ª reunião a 28 de 

março de 2012, Arquivo Distrital de Faro, onde foi dis-

cutida e aprovada a proposta da colega da DGARQ, Ale-

xandra  Lourenço,  relativa  à  participação da  RAalg   

nos trabalhos que se estão a desenrolar em Lisboa para 

a aplicação da MEF às autarquias. Nesta reunião tam-

bém se desenvolveu uma estratégia de atuação e uma 

ferramenta de apoio online, para ser utilizada e preen-

chida pelas instituições algarvias. 

João Sabóia 
 

 

• Mestrado em ciências Documentais (2012-
2014) 

 

Informam-se todos os interessados que estão abertas 

candidaturas para o Mestrado em Ciências Documentais, 

na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Univer-

sidade do Algarve. 

Para mais informações deverá consultar o seguinte en-

dereço eletrónico http://www.fchs.ualg.pt/index.asp, 

não dispensando a leitura do folheto presente no site. 

 

• Formação contínua da Associação Portuguesa 

de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 

(BAD), incluindo a Delegação Sul, 2012. 

http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/

formacao_calend.htm    

. 11º Congresso Nacional da Associação Portugue-

sa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalis-

tas (BAD). 

http://www.bad.pt/11congresso/ 
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documentos que estão expostas dentro do edifício. 

Igualmente neste âmbito o Arquivo Municipal de Tavira 

dirige visitas de cariz educativo, ou seja, promove visi-

tas guiadas para as escolas do concelho, marcadas com 

prévia antecedência e onde os alunos podem participar 

em atividades como o “Descobre as tuas raízes”, ativi-

dade de cariz genealógica e “O Arquivo e a conservação 

dos documentos” onde se retrata o que é um Arquivo e 

os cuidados a ter com o manuseamento e a conserva-

ção dos documentos.  

Todas estas atividades visam promover o Arquivo en-

quanto instituição de serviço público assim como infor-

mar as pessoas dos serviços que o Arquivo pode prestar 

em benefício da população. 

Assim e no decorrer deste âmbito o Arquivo Municipal 

realizou uma visita guiada no passado dia 16 de feve-

reiro de 2012 a uma turma do CEF ( curso de educação 

e formação) da área de Serviços da Escola Dom Paio 

Peres Correia, composta por 20 alunos e sob a orienta-

ção da Profª. Ana Pego. 

António Monteiro 

 

• A RAalg colabora com o grupo de trabalho MEF 
para as autarquias locais 

A Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) em reunião de 2 
de março de 2012 decidiu colaborar com o grupo de 
trabalho sobre  a Macroestrutura  Funcional (MEF)  para  

Formação 
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