
REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE  1  Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 2/2021 19/02/2021 Hora: 09h30 – 13h00 Online, via Teams Coordenada por Isabel Salvado Secretariada por  Participantes  
• Alexandra Cordeiro, Vila Real de Santo António 
• Ana Duarte, EMARP Portimão 
• António Monteiro, Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) 
• Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 
• Helena Vinagre, Município de Olhão 
• Isabel Dias, Turismo do Algarve 
• Isabel Salvado, Município de Tavira 
• Laurinda Paz, Município de Portimão 
• Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 
• Madalena Guerreiro, Vila Real de Santo António 
• Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve EPE  
• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 
• Tiago Barão, Município de Faro 
• Sónia Negrão, Município de Albufeira  Assuntos tratados:  Informações prévias  

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
2.  Ponto de situação dos grupos de trabalho   Boletim – nada a reportar; Formação – está prevista a aplicação dos questionários para auscultar os colegas relativamente às necessidades de formação. Avaliação documental – nada a reportar. Serviços educativos – o grupo reuniu no dia 12 do corrente tendo-se debatido novas formatos e dinâmicas para as atividades educativas no contexto da pandemia de Covid-19.A colega Sónia Negrão informou da possibilidade de se realizar uma formação para os membros da RAALG nesta área, através do Instituto de Estudos Medievais. Os custos associados seriam a deslocação e estadia do formador. Foi proposto a conceção de um vídeo promocional dos diferentes Arquivos membros da RAALG a divulgar no dia Internacional dos Arquivos (9 de Junho). A proposta foi aceite por unanimidade. A colega Sónia Negrão informou que poderia tratar da compilação das imagens e montagem do vídeo, tendo-se acordado o envio dos materiais até ao final do mês de Abril. A Comissão Coordenadora encarregar-se-á de formalizar este assunto, junto das instituições.  



REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE  2  3. VII Encontro de Arquivos do Algarve Ficou acordado que o grupo de trabalho do Boletim irá trabalhar o conteúdo dos painéis do VII Encontro. Foram avançadas várias hipóteses para os convidados tendo ficado acordado que depois de estabelecidos os contactos, serão organizados os diferentes painéis apresentando posteriormente as propostas para os convidados no sentido de se finalizar o programa do Encontro. Foram avançadas várias possibilidade tendo-se acordado que os contactos seriam estabelecidos a Os colegas Nuno Marques e Sónia Negrão disponibilizaram-se para construir a página do VII Encontro. Relativamente aos apoios/ patrocínios, irá aguardar-se a próxima reunião para verificar as possibilidades de entre os contactos de alguns dos colegas nas suas instituições. Acerca das atas foi decidido, com concordância de todos os presentes, que as mesmas serão produzidas em formato digital ficando associadas à página do Encontro no canal Youtube, ponderando-se posteriormente a publicação das mesmas em papel.  
4. Outros assuntos A colega Isabel Salvado manifestou a necessidade de adicionar mais um administrador na gestão da página de Facebook da RAALG, tendo-se disponibilizado para o efeito a colega Luísa Pereira. Foi igualmente proposta e aceite por unanimidade a criação de uma grupo da RAALG na aplicação 

Telegram como via de comunicação mais rápida, uma vez que nem todos os colegas estão na mesma situação devido à pandemia de Covid-19.  Informação dos colegas de Tavira, Faro, Portimão e Olhão que foram chamados a colaborar no Projeto de Harmonização de Conteúdos dos Serviços Públicos Online dos Municípios do Algarve da AMAL. O arquivista da ARS Algarve, António Monteiro, considerou que este projeto devia também integrar as entidades da administração descentralizada do Algarve. Sobre este assunto concluiu-se que, apesar da informação ter sido enviada, nem todas as instituições envolveram os arquivistas neste assunto. Face à situação foi decidido que seria enviada uma comunicação a sensibilizar as diferentes entidades para esta situação.  Informação acerca da RAALG durante a apresentação do arquivista Porfírio Correia do Arquivo Distrital de Aveiro na iniciativa “Conversas com Norte”, promovida pela da BAD. não tendo ficado clara a função da RAALG nessa apresentação. O colega António Monteiro propôs a elaboração de uma exposição a esclarecer qual é efetivamente o papel da RAALG, tendo sido aprovada por unanimidade. A colega Luísa Pereira informou do termo do seu mandato no Arquivo Distrital de Faro e a abertura do respetivo concurso. 
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5. Marcação da próxima reunião via Teams para o dia 19 de Março de 2021.    22 de Fevereiro de 2021  A secretária Madalena Guerreiro     


