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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 3/2019 

22/03/2019 Hora: 09h30 – 17:00 Local: Casa João Lúcio - Olhão 

Coordenada por Diogo Vivas; Marta Nogueira  

Secretariada por Marta Nogueira 

Participantes  

 Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real de Santo António  

 António Carrilho, Município de Lagos  

 Ana Duarte, EMARP, Portimão  

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa  

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 José Marreiros, ADPHAA, Aljezur  

 Laurinda Paz, Município de Portimão  

 Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António  

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

 Marta Nogueira, Município de Lagos 

 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

 Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

 Pedro Bandarra, Município de Olhão 

 Tiago Barão, Município de Faro  

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 

 

faltam ver folha de presença 

Assuntos tratados: 

 
Informações prévias 

 

- Foi enviado o email à DGLAB, “Pedido de esclarecimentos – Plano de Classificação da Informação 

Arquivística para a Administração Local (PCIAAL) / Lista Consolidada (LC)”  em cumprimento do 

apresentado e aceite por unanimidade em reunião de 15 de fevereiro. O mesmo será reenviado para 

conhecimento aos membros da RAalg.  

- O colega António Monteiro (Município de Tavira) apresentou a seguinte questão sobre o envio das 

Convocatórias das reuniões da RAalg: decorrente de indicação interna, o envio da Ata e da Lista de 

presenças deveria corresponder a dois envios por motivos de classificação MEF. Esta questão não foi 

consensual entre os presentes, tendo alguns colegas referido que a classificação não deve burocratizar 

procedimentos administrativos. Por não existir unanimidade, a colega Marta Nogueira (Município de 

Lagos) sugeriu que o membro do Grupo Coordenador da RAalg responsável pelo envio das convocatórias,  

Tiago Barão, reflexione sobre o assunto e decida, podendo sempre existir a possibilidade do envio em 

separado/dois envios apenas para o Município de Tavira. 

- A colega Ana Duarte (EMARP) forneceu ao Grupo Coordenador um email pessoal para onde ser enviada 

a correspondência que não corresponda a Convocatória para as reuniões e correspondência equivalente.  
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- A colega Alexandra Cordeiro (Município de Vila Real de Santo António) fez referência à sua comparência 

na reunião da RAalg de Janeiro de 2019, apesar do lapso em ata, lapso que foi confirmado pelo Grupo 

Coordenador RAalg e mencionado na presente para retificação do mesmo. 

 

1. VI Encontro de Arquivos do Algarve (24 e 25 maio 2019)  

 

► O Grupo Coordenador da RAalg nas pessoas de Diogo Vivas, Marta Nogueira e Tiago Barão solicitaram 

à colega Nélia Gonçalves que informasse do estado da questão referente ao VI Encontro de Arquivos do 

Algarve, especificamente a confirmação de comunicações e oradores; confirmação do programa do 

Encontro; data estimada para disponibilização pelo menos do cartaz do Encontro atendendo à 

proximidade do mesmo e à necessidade de divulgação atempada do mesmo . Referiu ainda que os colegas 

Nuno Marques (Vila do Bispo) e Sónia Negrão (Albufeira) informaram que têm o site do Encontro 

executado e pronto para receber os conteúdos assim como a necessidade da imagem (logótipos, etc.) para 

integrar no mesmo. A colega Nélia Gonçalves, em representação do Município de Alcoutim, informou que 

a parte gráfica está a ser tratada pela Manuela Teixeira (Município de Alcoutim) e que não dispõe de 

informação sobre este assunto e que o mesmo está a  ser tratado pela Manuela Teixeira. Referiu 

adicionalmente que não têm tido muito feedback da parte dos designers da Câmara Municipal de 

Alcoutim. O Grupo Coordenador solicitou que fosse indicado um prazo para entrega destes conteúdos aos 

colegas assim como o cartaz para publicitação nos meios da RAalg, mas a colega referiu  que não lhe é 

possível responder e que é a colega Manuela Teixeira que está a tratar e a manter estes contactos. O 

Grupo Coordenador da RAalg e os membros presentes solicitaram, por unanimidade, que na semana de 

25 a 29 de março fosse enviado à RAalg o cartaz do Encontro. Referiram que não é necessário que o mesmo 

contemple o programa (uma vez que não está ainda fechado) mas apenas o tema, local e datas de 

realização do Encontro.  

► A colega Nélia Gonçalves apresentou aos presentes o logótipo proposto para  o VI Encontro de Arquivos 

do Algarve, da autoria da Área de Design do Município de Alcoutim. Os membros presentes aprovaram o 

mesmo por unanimidade, atendendo à proximidade da data do Encontro (24 e 25 de Maio).  

► O colega Diogo Vivas (Município de Lagoa) solicitou que a colega Nélia Gonçalves apresentasse o 

programa do Encontro com as comunicações e conferencistas já confirmados, uma vez que o Grupo 

Coordenador teve, até à data muito pouco feedback e informação por parte do Município de Alcoutim 

sobre este e restantes aspetos do Encontro.  

►  A colega Nélia Gonçalves confirmou o programa infra, complementado pela informação e sugestões de 

alteração do colega Diogo Vivas relativamente à receção dos participantes e à alteração de hora de duas 

das comunicações de dia 24, alteração que foi aceite pela colega Nélia Gonçalves e aceite também por 

unanimidade pelos membros presentes (12:15 – Arquivo Municipal de Alcoutim – Arquiteto Hugo Ribeiro; 

Nélia Gonçalves; Manuela Teixeira; 16:45 - Experiências de redes no Alentejo – Jorge Janeiro e Isabel 

Campaniço – a confirmar) 
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O programa indicado pelo colega Diogo Vivas e confirmado pela colega Nélia Gonçalves, apresentado aos 

membros presentes, foi o seguinte: 

 

Dia 24 de Maio  

9:30 – Receção dos participantes  

10:00 - Sessão de abertura  

 

Painel 1 – Infraestruturas da Informação  

Moderador: António Monteiro  

10:30 - Vítor Carvalho de Araújo – confirmado – sem título de comunicação  

 

11:00 – Pausa 

 

Moderador: Nelson Vaquinhas  

11:15 – Manuela Pinto – As infraestruturas da informação no contexto de um modelo de gestão de 

informação: o MSGSI – AP AL  

11:45 – Arquivo de empresa Águas do Algarve – Vera Gonçalves e Paulo Mariz - confirmado  

12:15 – Arquivo Municipal de Alcoutim – Arquiteto Hugo Ribeiro; Nélia Gonçalves; Manuela Teixeira  

12:45 – Debate 

 

13:15 - Almoço  

 

Painel 2  

Moderador: Marisa Caixas 

15:00 – RGPD – Rita Gago  

15:30 – RGPD – Manuel Melo  

16:00 – O Projeto de salvaguarda dos Arquivos etc.: casos práticos – António Monteiro e Tiago Barão  

 

 

16:30 – Pausa  

 

16:45 – Experiências de redes no Alentejo – Jorge Janeiro e Isabel Campaniço – a confirmar  

17:15 – Debate 

 

19:00 – Jantar  

21:00 - Concerto  
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25 de maio Sábado  

 

Painel 3 – Experiências de investigação nos Arquivos do Algarve  

10:00 – As fontes documentais para a construção de uma história da “Restauração” económica do Reino 

do Algarve - Andreia Fidalgo – confirmado  

10:30 – Fernando Pessanha – sem título; confirmado  

 

11:00 – Pausa  

 

11:15 – Armando Amaro – sem título; confirmado  

11:45 – Luís Oliveira – Os Arquivos: o inventário, a conservação e a intervenção – confirmado  

12:15 – Debate 

 

12:45 - Encerramento – 4 pessoas a definir  

 

13:15 – Almoço  

 

15:30 - Passeio cultural – Visita a Alcoutim; Travessia do Guadiana e visita a S. Lucar . 

 

Relativamente à designação do 2.º Painel, “Experiência de investigação nos Arquivos do Algarve” foi 

sugerido pelo Diogo Vivas, Marta Nogueira e Nelson Vaquinhas que, o mesmo fosse alterado para 

“Experiências de investigação nos Arquivos do Algarve” , por se tratarem de diferentes experiências de 

diferentes investigadores e nenhuma experiência concretamente tipificável, única comum, a não ser a 

região dos Arquivos consultados.  

 

A colega Nélia Gonçalves informou que a Câmara Municipal de Alcoutim vai assegurar o paga mento do 

alojamento e refeições aos conferencistas.  

 

Alguns membros e o Grupo Coordenador solicitaram que a comunicação do Dr. Jorge Janeiro, pendente 

de confirmação, seja confirmada até dia 29 do corrente. É a única comunicação não confirmada até à data.  

 

Decorrente de questões apresentadas pelo colega Diogo Vivas, a colega Nélia Gonçalves informou que 

alguns oradores já enviaram nota biográfica e resumo e que está previsto um prospeto com nota biográfica 

foto e resumo da comunicação.  

 

Relativamente aos logótipos e ao que foi já solicitado por email pela colega Manuela Teixeira, o Grupo 

Coordenador considerou ser necessário clarificar a aplicação dos mesmos, acordando-se o seguinte: 
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devem constar os logótipos das entidades organizadoras (o do Município de Alcoutim e o logótipo da 

RAalg) e os logótipos dos membros da rede que têm tido atividade e colaboração no Encontro, para além 

dos logótipos dos patrocinadores. Ficou clarificado e aceite por unanimidade que a organização do VI 

Encontro é da responsabilidade do Município de Alcoutim e da RAalg. Os restantes municípios são 

parceiros.  

Decorrente das clarificações supra os membros presentes consideraram ser importante ficar em ata os 

logótipos a integrar no cartaz e restantes materiais, onde os mesmos devam constar por ordem alfabética: 

 

Organização: Município de Alcoutim e RAalg – Rede de Arquivos do Algarve  

 

Parceiros: Arquivo Distrital de Faro; Associação da Defesa do Património Histórico e Arqueológico de 

Aljezur; Centro Hospitalar Univ. do Algarve E.P.E; Município de Albufeira; EMARP; Municípios de: Faro; 

Lagoa; Lagos; Loulé; Olhão; Portimão; Silves; Tavira; Vila do Bispo; Vila Real e Turismo do Algarve.  

 

Patrocínios: SEDA 

 

 

2. Grupos de Trabalho RAalg  

 
► Decorrente do discutido e acordado na última reunião RAalg (15 de fevereiro) foi solicitado aos 

presentes que se auto propusessem ou sugerissem membros para a coordenação de cada grupo, assim 

como objetivos/âmbito de cada grupo e outros aspetos relacionados com o funcionamento dos mesmos.  

Foi referida pela colega Marta Nogueira (Município de Lagos) que os Grupos deverão dar feedback da sua 

atividade ao Grupo Coordenador da RAalg (na periodicidade que considerarem pertinente) e que a mesma 

seja possível de identificar e quantificar no âmbito  da atividade geral da RAalg. A colega Marta Nogueira 

sugeriu que fosse apresentado anualmente, por cada grupo, um relatório de atividade, sugestão que foi 

aceite por unanimidade. A colega referiu também que não foram ainda enviados documentos de suporte 

à atividade dos grupos, com referência aos documentos já existentes (Nelson Vaquinhas; Marisa Caixas; 

Tiago Barão) mas que os grupos podem-nos solicitar por email. 

Foi aceite e decidido pelos presentes que as coordenações dos grupos de trabalho serão anuais e deverão 

ser renovadas ou não, mediante a vontade maioritária dos membros, por votação, no momento da 

nomeação do Grupo Coordenador/Comissão Coordenadora da RAalg.  

Relativamente a alterações de membros dos grupos, a colega Alexandra Cordeiro (Município de Vila Real 

de Santo António) solicitou a sua retirada do grupo dos arquivos digitais para os arquivos históricos.  

O colega Pedro Bandarra (Município de Olhão) solicitou integrar o grupo de arquivos históricos, 

decorrente da sugestão da colega Helena Vinagre (Município de Olhão).  
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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 email da RAalg 

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

 

► Relativamente ao Grupo de Trabalho 1 – Avaliação documental, foi definido o seguinte:  

 

Grupo de Trabalho 1 – Avaliação documental 

Âmbito: Analisa e aplica classificações para a avaliação e eliminação documental; Partilha experiências de 

avaliação documental entre os membros da RAalg.  

 

Coordenadores, auto propostos (e aceite pelos presentes): António Carrilho e António Monteiro. 

 

Produtos e atividades: Produz um relatório anual da atividade do grupo; Assegura a comunicação entre 

os membros do grupo e questões logísticas; Comunica com as entidades oficiais no âmbito da avaliação 

documental; Cria um meio de comunicação interno para os membros da RAalg, para compilação de dúvi das 

e respostas no âmbito da avaliação, para registo e consulta por parte dos membros (de respostas 

partilhadas pelos membros).  

 

Meios de comunicação: primordialmente o email e de forma complementar o Facebook/Messenger e o 

WhatsApp.  

 

► Grupo de Trabalho 2 – Arquivos Digitais (GT/ADIG) 

Âmbito: Dedica-se à análise dos arquivos digitais e de sistemas de gestão documental e de descrição 

arquivística; Avalia sistemas, suportes e formatos; Partilha experiências de utilização de sistemas; Partilha 

informação sobre preservação digital, desmaterialização, requisitos para a digitalização e para a 

desmaterialização e tratamento de documentos nado digitais.  

 

Coordenadores, por sugestão de alguns dos membros RAalg (e aceite pelos presentes) : Tiago Barão; 

Helena Vinagre  

 

Meios de comunicação: primordialmente Facebook/- Messenger  

 

Produtos e atividades: Relatório anual da atividade do grupo; articulação entre membros; assegurar 

questões logísticas; comunicar com as entidades oficiais no â mbito dos Arquivos Digitais; criar um meio 

mailto:rede.arquivos.alg@gmail.com


REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE 

 

7 
 

de compilação de dúvidas para ficarmos com o registo de perguntas e respostas a partilhar entre os 

membros.  

 

► Grupo de Trabalho 3 – Arquivos Históricos (GT/AH) 

Âmbito: Dedica-se aos arquivos históricos; Partilha de experiências de organização, classificação, 

descrição e acesso; preservação de suportes, requisitos para a descrição e digitalização.  

 

Coordenadores, por sugestão de alguns dos membros RAalg (e aceite pelos presentes) : Diogo Vivas e 

Marisa Caixas 

 

Meios de comunicação: primordialmente Facebook/Messenger e email 

 

Produtos e atividades: Relatório anual da atividade do grupo; articulação entre membros; assegurar 

questões logísticas; outros a identificar. 

 

Relativamente ao Grupo de Trabalho 4 – Serviços Educativos, foi definido o seguinte:  

 

► Grupo de Trabalho 4 – Serviços Educativos (GT/SE)  

Âmbito: Dedica-se aos serviços educativos de Arquivos; Partilha experiências no âmbito do 

desenvolvimento de atividades educativas e cu lturais como contributo para a sociedade e para a 

divulgação da missão dos arquivos; dinamiza parcerias com escolas e outras entidades.  

 

Coordenadores: os membros presentes sugeriam as colegas Adriana Rus su (Município de Loulé) e Sónia 

Negrão (Município de Albufeira) não presentes na reunião. Coordenação pendente de aceitação das 

colegas.  

 

Meios de comunicação: primordialmente Facebook/ Messenger e email 

 

Produtos e atividades: Relatório anual da atividade do grupo; articulação entre membros; programar 

atividades comuns neste âmbito com a colaboração dos membros da RAalg ; outros a definir  

 

 

► Grupo de Trabalho 5 – Formação (GT/F) 

Coordenadores auto propostos aceites pelos presentes: Marisa Caixas e Marta Nogueira  

 



REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE 

 

8 
 

Âmbito: Identificar lacunas de formação (nomeadamente na área da gestão documental nas entidades da 

região do Algarve) e identificar ofertas formativas com interesse para os membros da RAalg; identificar 

membros da RAalg disponíveis para prestação de serviços enquanto formadores (na RAalg ou no âmbito 

de protocolos ou outros com entidades externas)  

 

Meios de comunicação: primordialmente Facebook/ Messenger e email 

 

Produtos e atividades: Relatório anual da atividade do grupo; articulação entre membros; bolsa interna 

de formadores; comunicar com entidades oficiais neste âmbito. 

 

3. Arquivos de obra: gestão, organização e acesso (Laurinda Paz; Vera Gonçalves)  

 

As colegas Laurinda Paz (Município de Portimão) e Vera Gonçalves (Município de Silves) p artilharam a sua 

experiência de trabalho no âmbito dos Arquivos de Obra dos respetivos municípios.  

Abordaram questões de contexto institucional; âmbito tipológico; caracterização de processos; 

organização, tratamento e digitalização (índices); questões esp ecíficas de acesso; questões referentes a 

eliminação e conservação de documentação de urbanismo; entre outros.  

Foi sugerido que as colegas continuassem a apresentação na próxima reunião.    

 

4. Outros assuntos 
 

4.1- A próxima reunião decorrerá em Lagos, dia 12 de abril de 2019.  

 

 
Lagoa, 22 de março de 2019 

 

O/A secretário(a) 

Marta Nogueira 

 

 

 


