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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada a 28 de abril de 

2014.-------------------------------------- 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2014, pelas 9h30, reuniram-se os 

membros constituintes da Rede de Arquivos do Algarve, na Universidade do Algarve, 

Campus da Penha. ----------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes na reunião: Sónia Negrão do Arquivo Histórico de Albufeira, Bárbara 

Ribeiro do Arquivo Municipal de Lagoa, Madalena Guerreiro do Arquivo Municipal de Vila 

Real de Santo António, Helena Vinagre do Arquivo Municipal de Olhão, Laurinda Paz, do 

Arquivo Municipal de Portimão, Nuno Marques do Arquivo Municipal de Vila do Bispo e 

Marisa Caixas, do Serviço de Gestão Documental do Centro Hospitalar do Algarve.------- 

A reunião foi coordenada e secretariada por Marisa Caixas.-------------------------------- 

Marisa Caixas iniciou a reunião apresentando ao grupo o convite que lhe foi dirigido pela 

Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar, para participação numa das tertúlias que 

esta associação se encontra a organizar no decurso do ano, sob a temática “Quando o 

‘confidencial’ se transforma resíduo”, em Faro. Foi solicitado ao grupo que se 

pronunciasse acerca da criação de sinergias com a RAalg neste evento, de forma a 

conseguir-se um quórum de participantes mais alargados, bem como um debate mais 

participativo.------------------------------------------------------------------------------------ 

De seguida, passou-se ao ponto fulcral da reunião, a análise da Macroestrutura 

Funcional do Estado e, dada a escassez de quórum, a maioria decidiu que seria 

improdutivo avançar-se com a apresentação da sua aplicabilidade no Município de 

Albufeira, dado esta experiência ser um contributo essencial à problematização e 

discussão desta temática.---------------------------------------------------------------------- 

Na análise do último ponto da ordem de trabalhos: assuntos gerais, tomou a palavra a 

colega Madalena Guerreiro para apresentar a solução que o Arquivo de Vila Real de 

Santo António adotou, em substituição do ACCESS, para gestão dos pedidos internos 

salientando a mais-valia que representa o protocolo estabelecido entre as Câmaras 

Municipais de Tavira e Vila Real de Santo António, que abre a porta a situações futuras 
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de partilha da mesma aplicação informática, ou de outras, entre as instituições 

representadas na RAalg, dando cumprimento a um dos objetivos a que esta entidade se 

propõe. A aplicação foi desenvolvida pelo serviço de informática da Câmara Municipal de 

Tavira, em articulação com as necessidades do seu arquivo. Mediante a troca de 

experiências ocorrida nas reuniões da RAalg foi possível verificar que a metodologia de 

trabalho que esta aplicação informática permite ia de encontro às necessidades sentidas 

no arquivo de Vila Real de Santo António, tendo-se dado início a todo este processo que 

culminou com a junção de sinergias entre as Câmaras Municipais de Tavira e Vila Real de 

Santo António. A colega Helena Vinagre esclareceu que no caso do Município de Olhão 

estas solicitações são efetuadas em template próprio associado no sistema de SGD.------ 

A próxima reunião ficou agendada para 20 de junho de 2014.----------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 

Marisa Caixas, que a secretariou e pelos arquivistas presentes.----------------------------- 

 

A Secretária 

Marisa Caixas 

 

 

 


