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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 1/2019 

11/01/2019 Hora: 09h30 Local: Câmara Municipal de Alcoutim 

Coordenada por Grupo Coordenador RAalg 2019  

Secretariada por Marta Nogueira  

Participantes  

 Ana Duarte, EMARP 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 António Carrilho, Município de Lagos 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro (via skype)  

 Madalena Guerreiro, Vila Real de Santo António  

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar Univ. do Algarve E.P.E.  

 Marta Nogueira, Município de Lagos 

 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

 Tiago Barão, Município de Faro  

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 

 
Assuntos tratados: 

 
 

Os trabalhos iniciaram-se com a apresentação da colega Ana Duarte, da EMARP, aos membros da RAalg. 

Foram também apresentadas informações gerais: periodicidade das reuniões RAalg - correção de gralha 

referente ao ponto 4.1 na ata de 28 de novembro de 2018 (onde se lê bimensal deve ler-se bimestral); 

atualização do site da RAalg (disponibilização das atas de 2018, atualização de links inativos ou 

desatualizados no site, complemento de informação e contactos de email dos arquivos).  

 

1. Apresentação do Inquérito RAalg  

 

► A colega Sónia Negrão (Município de Albufeira) apresentou aos colegas os resultados do Inquérito RAalg 

(cf. Anexo 1 à presente Ata).  

Após a apresentação dos resultados do inquérito, foram propostos novos grupos de trabalho acordo com 

os dados resultantes do inquérito e de acordo com a necessidade de atualizar os grupos existentes em 

termos de temáticas e de elementos participantes. Foi acordado por unanimidade a revogação d os grupos 

existentes a serem substituídos pelos infra, votados favoravelmente por unanimidade:  
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1- GT-ADOC – Grupo de Trabalho - Avaliação Documental  

2- GT-ADIG – Grupo de Trabalho - Arquivos Digitais  

3- GT-AH – Grupo de Trabalho - Arquivos Históricos  

4- GT-SE – Grupo de Trabalho - Serviços Educativos  

5- GT-F – Grupo de Trabalho - Formação  

 

Propuseram-se integrar os grupos os seguintes elementos RAalg presentes:  

 

1- GT/ADOC - Grupo de Trabalho - Avaliação Documental  

 Ana Duarte, EMARP 

 António Carrilho, Município de Lagos 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro  

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar Univ. do Algarve E.P.E.  

 Marta Nogueira, Município de Lagos  

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo  

 Sónia Negrão, Município de Albufeira  

 Vera Gonçalves, Município de Silves  

 

2- GT/ADIG – Grupo de Trabalho - Arquivos Digitais  

 António Carrilho, Município de Lagos  

 Helena Vinagre, Município de Olhão  

 Madalena Guerreiro, Vila Real de Santo António  

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar Univ. do Algarve E.P.E.  

 Marta Nogueira, Município de Lagos  

 Tiago Barão, Município de Faro  

 

3- GT/AH – Grupo de Trabalho - Arquivos Históricos  

 Helena Vinagre, Município de Olhão  

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro  

 Vera Gonçalves, Município de Silves  

 António Carrilho, Município de Lagos 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Tiago Barão, Município de Faro  

 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 
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 Sónia Negrão, Município de Albufeira  

 

4- GT/SE -  Grupo de Trabalho - Serviços Educativos  

 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Salvado (não presente, mas interesse manifestado através do António Monteiro)  

 Madalena Guerreiro, Vila Real de Santo António  

 Sónia Negrão, Município de Albufeira  

 

5- GT/F – Grupo de Trabalho Formação  

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar Univ. do Algarve E.P.E.  

 Marta Nogueira, Município de Lagos  

 

Os membros RAalg que não tiveram presentes nesta reunião poderão manifestar o seu interesse em 

integrar qualquer um dos grupos através do envio de email para o ema il da RAalg 

(rede.arquivos.alg@gmail.com).  

 

2. VI Encontro de Arquivos do Algarve (24 e 25 Maio 2019 – Alcoutim)  

 

2.1- Foram discutidas diversas questões relacionadas com o programa do Encontro. As mesmas foram 

registadas e apreciadas pela Manuela Teixeira (Município de Alcoutim) pelos membros presentes, alguns 

membros do Grupo de Trabalho criado para o Encontro.  

Na última reunião RAalg tinha ficado pendente incluir ou não a temática RGPD como painel. Foi votado e 

considerado que seria de incluir como painel no sábado de manhã (votação: 13 votos a favor e 2 contra). 

O programa deverá estar definido até meados de fevereiro. Foram aceites as comunicações: comunicação 

sobre o trabalho desenvolvido no  Arquivo das Águas do Algarve  pela Vera Gonçalves; Paulo Mariz, Eulina 

Ribeiro e Susana Guerreiro (Águas do Algarve); RAalg à tarde: projeto de coletividades  pelo Tiago Barão e 

António Monteiro; Alexandra Cordeiro); comunicação proposta pela Marisa Caixas sobre Portaria e 

sistemas (DGLAB) a ser proposto o convite a Rita Gago (Arquivista) com unanimidade dos presentes com 

exceção da Luísa Pereira (Arquivo Distrital de Faro) que sugere que o convite seja endereçado a Alexandra 

Lourenço.  

Foi acordado que o tempo estimado de comunicação por painel seria de 30 m inutos, incluindo o debate 

que do mesmo decorra.  

Foram apresentados contributos para convidados e patrocinadores (Rita Gago; Fernando Pessanha; 

Armando Amaro; Romero; Patrícia Palma; CNPD; Patrícia Palma, Manuel Melo (EPDSI), empresa SEDA, 
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entre outros). A Manuela Teixeira solicitou que quem tenha propostas para convidados ou patrocínios que 

entre inicialmente em contacto com os mesmos e que posteriormente o Grupo de Trabalho do Encontro 

começará a fazer os contactos. Também informou que existirão brindes, que as deslocações serão 

asseguradas para os convidados e que a programação cultural associada ao evento está ainda a ser definida 

(espetáculo e visita cultural).  

- Foi visitado o local onde decorrerá o Encontro - Espaço Guadiana (Alcoutim). 

- Foi clarificado o funcionamento do Grupo do Encontro (trabalhará para além das reuniões mensais da 

RAalg. As reuniões da RAalg terão por objeto outros assuntos onde pode estar também incluído o tema do 

Encontro, mas numa perspetiva de suporte ao Grupo de Traba lho do Encontro).  

- A Manuela Teixeira esclareceu que a Câmara Municipal de Alcoutim será responsável pela parte gráfica 

do Encontro e que o site será produzido pelo Nuno Marques (Município de Vila do Bispo) e Sónia Negrão 

(Município de Albufeira) com a necessária articulação com a Câmara Municipal de Alcoutim. O Grupo 

Coordenador RAalg aguardará o pedido de divulgação dos conteúdos no site e no facebook da RAalg.  

 

3. Contributos ao Regulamento da Rede de Arquivos do Alentejo  

 
Os contributos que forem rececionados no email da RAalg sobre este assunto serão enviados para o Dr. 

Janeiro. Foi solicitado aos presentes que os contributos sejam enviados até 8 de fevereiro.  

A colega Marisa Caixas apresentou também um pedido (ainda do ano de 2018) do Eng. Rafael Antó nio para 

que a RAalg que se pronunciasse sobre a pertinência da tradução da diretiva relativa ao RGPD.  

 

4. Outros assuntos  

 

4.1- Foi apresentada uma proposta de Plano de Atividades Raalg para 2019, proposta realizada por Marta 

Nogueira, Diogo Vivas e Tiago Barão (cf. Anexo 2 à presente Ata). As atividades foram apresentadas de 

forma sintética num cronograma e aceites por unanimidade pelos presentes. Foi solicitado que fosse 

incluído uma atividade de convívio RAalg no mês de junho de 2019.  

 

4.2- A colega Luísa Pereira (Arquivo Distrital de Faro) informou que o Município de Monchique já tem 

arquivista e sugeriu que a RAalg entre em contacto com o mesmo para efeitos de futura adesão à RAalg.  

A propósito deste contributo e outros a colega Marta Nogueira (Muni cípio de Lagos) sugeriu que o Arquivo 

Distrital de Faro também formalizasse a sua adesão à RAalg, uma vez que ainda não o fez e que existe   

enquanto convidado/não aderente, sugestão que não teve uma resposta percetível.  
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4.3- A colega Luísa Pereira (Arquivo Distrital de Faro) questionou os membros sobre o interesse na 

participação no Seminário de Saberes arquivísticos a decorrer em Coimbra de 6 a 9 de março . Foi 

comunicado à colega que um dos membros do Grupo Coordenador da RAalg faz parte da organização do 

seminário (Diogo Vivas do Município de Lagoa) e divulgado o seminário aos presentes.  

 

 

 

4.4- A próxima reunião decorrerá em Lagoa no dia 15 de fevereiro 2019.  

 

 
Alcoutim, 11 de janeiro de 2019 

 

O/A secretário(a) 

Marta Nogueira 

 

 


