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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve 
Ata nº 7/2019 

22/11/2019 Hora: 09h30 Local: Arquivo Distrital de Faro 

Coordenada por Laurinda Paz; Nelson Vaquinhas; Vera Gonçalves;  

Secretariada por Laurinda Paz 

Participantes • Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real de Santo António 

• António Monteiro, Município de Tavira 

• Isabel Canais, Município de Aljezur 

• Isabel Dias, Turismo do Algarve 

• Isabel Salvado, Município de Tavira 

• José Marreiros, ADPHAA - Aljezur 

• Laurinda Paz, Município de Portimão 

• Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 

• Maria Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

• Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve   

• Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

• Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

• Tiago Barão, Município de Faro 

• Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 
1. Ponto de situação relativamente à Lista Consolidada / Portarias de Gestão de Documentos  

 

► Considerações sobre os documentos produzidos e divulgados pela DGLAB, desde a apresentação, em 

2013, da Versão 2.0 da Macroestrutura Funcional – MEF até ao acesso à disponibilização da plataforma 

CLAV, em 2019; 

► Partilha de informações sobre a publicação da Portaria de Gestão Documental para as Autarquias 

Locais, recentes atualizações da CLAV e as suas implicações, nomeadamente, na classificação e avaliação 

da informação; 

► Sob proposta da colega Isabel Dias, foi decidido que a mesma vai redigir, e enviar para receção de 

contributos aos colegas, uma nota explicativa referente ao(s) projeto(s) da DGLAB de criação de 

documentos técnicos, com implicações na gestão documental dos membros da RAalg.  

 

2. 13.º Encontro Nacional de Arquivos Municipais (Cascais)  

 

► Considerações sobre o modelo concetual de descrição arquivística - Records in Context (RiC-O); 

► Considerações sobre a “Mesa redonda: Transparência e proteção de dados” , que se traduziu num 

debate muito participado entre os convidados e o público presente, debate este, que destacou a 

importância dos arquivistas, para a implementação do RGPD e do cumprimento dos seus pressupostos. 

► Considerações sobre as comunicações do ENAM referentes a serviços educativos nos Arquivos, e 

partilha de experiências dos colegas presentes. 
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3. Apresentação do Relatório de Avaliação Documental (RADA), pelo colega António Monteiro, do 

Município de Tavira  

 

► Apresentação pelo colega António Monteiro do trabalho que desenvolveu no âmbito da produção de 

um Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada, da documentação pertencente aos Bombeiros 

Municipais de Tavira. Partilha da sua experiência, metodologia usada, legislação consultada e 

comunicação com a DGALB.  

 

4- Outros assuntos 

 

► Ponto de situação do Projeto Coletividades. Está em preparação um Guia de boas práticas para os 

Arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto, para aplicação aos documentos de 

conservação definitiva.  

Está previsto que a sua divulgação se realize no Algarve, em março, no formato digital.  

► Troca de informações sobre as necessidades de formação dos recursos humanos afetos aos Arquivos, 

bem como a inexistência de oferta formativa a nível regional. 

 

A próxima reunião RAalg irá decorrer no dia 22 de janeiro de 2020, no Palácio Gama Lobo, em Loulé. 

 

 
Portimão, 16 de dezembro de 2019 

 

O/A secretário(a) 

Laurinda Paz 
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