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Reunião da Rede de Arquivos do Algarve, realizada a 27 de março de 2013, pelas 
14h00, no Arquivo Distrital de Faro 

 
Estiveram presentes:  

 

João Sabóia do Arquivo Distrital de Faro, Vanda Germano do Arquivo Municipal de Portimão, 

Nuno Marques do Arquivo Municipal de Vila do Bispo, Isabel Dias Salvado e António Monteiro do 

Arquivo Municipal de Tavira, Madalena Guerreiro do Arquivo Municipal de Vila Real de Santo 

António, Maria Leonor Macedo e Bárbara Ribeiro do Arquivo Municipal de Lagoa, Vera Gonçalves 

do Arquivo Municipal de Silves, Tiago Barão do Arquivo Municipal de Faro, Marisa Caixas do 

Serviço Gestão Documental Hospital de Faro EPE, Nelson Vaquinhas do Arquivo Municipal de 

Loulé, Helena Vinagre do Arquivo Municipal de Olhão, Sónia Negrão do Arquivo Municipal de 

Albufeira, Isabel Dias do Arquivo do Turismo do Algarve, Lénia Oliveira e José Gregório da 

Câmara Municipal de Aljezur. 

 

Foram abordados os seguintes assuntos: 

 

• Ponto da situação sobre o Grupo de Trabalho da Macro Estrutura Funcional (MEF)/Plano de 

Classificação aplicado às Autarquias: 

 

o As atas das reuniões encontram-se disponíveis no site da Rede; 

o Breve introdução sobre os objetivos deste grupo de trabalho; 

o Numa primeira fase optou-se pela análise ao plano de classificação função a função, 

como forma de aprendizagem; uma vez que este grupo de trabalho se insere 

enquanto membro observador do trabalho que se desenvolve pelo grupo de trabalho 

de Lisboa e após uma reorganização da metodologia de trabalho, foi solicitado por 

este último grupo que a RAalg analisasse a função 150 (Planeamento e Gestão 

Estratégica), tendo por base a versão 0.2 do plano de classificação, cujas 

conclusões se encontram espelhadas nas atas; 

o Embora tenha sido solicitada somente a análise da função 150, o grupo de trabalho 

considera pertinente a continuação da análise das restantes funções, enquanto 

exercício de aprendizagem e aprofundamento deste projeto. 

o Os representantes da Câmara Municipal de Aljezur levantaram a questão sobre o 

papel do arquivista dentro das instituições face ao projeto da Macro Estrutura 

Funcional e dos Sistemas de Gestão Documental adotados pelas instituições, que 
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resultou numa análise feita por alguns dos arquivistas presentes e que se resume à 

necessidade de existir um trabalho interdisciplinar entre arquivistas e informáticos 

paralelamente ao conhecimento aprofundado da instituição onde se inserem. 

o Data da próxima reunião do grupo MEF: 19 de abril. 

 

• Ponto da situação da organização do III Encontro de Arquivos Municipais do Algarve: 

o Por unanimidade foi aceite a possibilidade de participação de um arquivista do 

Brasil e ainda o convite a dirigir ao Dr. Pedro Penteado; 

o O programa definitivo será elaborado assim que esteja definido quem são os 

palestrantes; 

o O workshop do Dr. Carlos Guardado da Silva será mais alargado do que o previsto 

inicialmente, devido ao tema central do encontro que será sobre a Macro Estrutura 

Funcional; 

o Será solicitada a divulgação ao Arquivo Distrital de Beja; 

o Necessidade que os palestrantes enviem também uma nota biográfica; 

 

• Apelo do diretor do Arquivo Distrital de Faro para que as câmaras enviem um e-mail com a 

indicação do nome do interlocutor para o projeto do Diagnóstico à Situação dos Arquivos 

Nacionais, no âmbito da medida 15 da RCM nº 12/2012, cuja sessão de esclarecimento 

decorrerá na tarde deste dia no anfiteatro da CCDR Algarve. 

 

• Apelo da colega de Albufeira para se constituir um grupo de trabalho sobre o software de 

livre acesso desenvolvido pelo Conselho Internacional de Arquivos, o ICA-ATOM, mas que 

requer ainda alguma parametrização e estudo: 

 
o Os elementos que constituem este grupo de trabalho são os seguintes: João Sabóia 

do Arquivo Distrital de Faro, Sónia Negrão do Arquivo de Albufeira, Nuno Marques 

do Arquivo de Vila do Bispo, Isabel Salvado do Arquivo de Tavira, Marisa Caixas do 

Hospital de Faro, Isabel Dias do Arquivo do Turismo do Algarve, Helena Vinagre do 

Arquivo de Olhão, Vera Gonçalves do Arquivo de Silves, Madalena Guerreiro do 

Arquivo de Vila Real de Santo António, Bárbara Ribeiro do Arquivo de Lagoa e José 

Gregório da Câmara de Aljezur; 

o O grupo de trabalho terá a sua primeira reunião no dia 15 de Maio de manhã. 

 

• Data da próxima reunião: 15 de maio, às 14h00. 


