
II Encontro de Arquivos do Alentejo Litoral 
“Do papel ao bit: os novos desafios da arquivística” 

 

12 de Outubro de 2018  

Santiago do Cacém 

Rede de Arquivos do Algarve: 

“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da 

colaboração dos municípios do distrito de Faro e da Rede 

de Arquivos do Algarve no projeto da DGLAB ” 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Cronologia: 

 30-10-2015 – Apresentação do projeto à Rede de Arquivos do Algarve (RAalg);  

 25-11-2015 – Apresentação os objetivos, intervenientes, metas e cronograma à RAalg;  

 18-12-2015 – Comunicação e apresentação do projeto às Câmaras Municipais do Algarve pela DGLAB; 

 11-01-2016 – Pedido de confirmação pela colaboração no projeto, envio de ficheiro Excel e cronograma 

pela DGLAB às Câmaras Municipais; 

 19-02-2016 – Análise e discussão conjunta do questionário do projeto pelos membros da RAalg em sua 

reunião mensal; 

 20-11-2017 – Envio do documento de estratégia às entidades colaborantes pela DGLAB;  

 26-01-2018 – Quadro de classificação. 

 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Ações e Estratégia: 

 30-10-2015 – Em reunião mensal da RAalg,  via Skype com o Dr. Pedro Penteado, da Direção Geral do 

Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), foi apresentado à Rede de Arquivos do Algarve a proposta de 

se realizar um Diagnóstico sobre o Património Arquivístico das Coletividades do Algarve,  inserindo-se 

num projeto-piloto a realizar no Algarve com o apoio do Arquivo Distrital de Faro e que contava 

também com a colaboração da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e 

Desporto.  

 Assim, foi com naturalidade que a RAalg decidiu ser colaboradora no projeto proposto. 

 Para início do projeto, a DGLAB informou os membros da RAalg que seria necessário proceder a um 

levantamento por município das 10 coletividades mais antigas e que tivessem endereço de correio 

eletrónico, ao que a Rede respondeu que para começar a proceder a esse levantamento as Câmaras 

Municipais envolvidas deveriam ser informadas por forma a  

disponibilizarem o arquivista e recursos materiais. 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Ações e Estratégia: 

 25-11-2015 – Na reunião mensal de Novembro da RAalg, via Skype com o Dr. Pedro Penteado, da 

DGLAB, sobre o “Projeto de salvaguarda dos arquivos das associações de cultura, recreio e 

desporto – diagnóstico e estratégia”, em que foram apresentados os objetivos, intervenientes, 

metas e cronograma.  

 Nesta mesma reunião, ficou acordado com a DGLAB o envio de dois ofícios dirigidos às Câmaras 

Municipais e às Coletividades com o objetivo de dar a conhecer e oficializar o projeto, assim como 

a facilitar o acesso à informação das Associações.  

 Os arquivistas da Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) comprometeram-se a realizar um 

questionário, elaborado pela DGLAB, a todas as coletividades criadas até 1974, entre Fevereiro e 

Abril de 2016. 

  



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 18-12-2015 – A DGLAB, envia às Câmaras Municipais do Algarve um ofício a solicitar colaboração para 

a concretização do projeto de salvaguarda dos arquivos das associações de cultura, recreio e desporto em 

atividade,  onde define o projeto,  os pontos de intervenção/colaboração, os objetivos a alcançar e o 

nome e contactos do interlocutor no projeto. 

 Concretamente, o pedido de colaboração baseou-se em três pontos: 

- uma breve identificação das associações em atividade com base na informação existente ao nível 

municipal; 

- o apoio e o preenchimento do questionário do diagnóstico junto das dez associações selecionadas; 

- a colaboração na definição de linhas estratégicas para a salvaguarda do património arquivístico das 

associações da região do Algarve, na sequência dos resultados da análise do diagnóstico. 

 

 Ações e Estratégia: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 11-01-2016 – É enviado às Câmaras Municipais do Algarve um ofício a confirmar a colaboração no 

projeto, dado haver ainda algumas confirmações em falta, como o nome e contacto interlocutor no Projeto 

e o cronograma de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 A resposta por parte das Câmaras algarvias à DGLAB não tardou e do total das entidades oficiadas 

apenas Castro Marim e Monchique não aderiram ao projeto.  

 

 Ações e Estratégia: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 19-02-2016 – Na primeira reunião de 2016 da RAalg, via Skype com o Dr. Pedro Penteado, procedeu-se à 

analise e discussão conjunta do questionário, procedendo a algumas alterações, que a DGLAB iria 

disponibilizar às entidades convidadas a participar, também designadas por entidades respondentes e aos 

interlocutores das Câmaras Municipais, juntamente com a password  de acesso ao mesmo. O Questionário 

foi preenchido através da internet, acedendo à plataforma Survey Monkey, através do seguinte link: 

https://pt.surveymonkey.com/r/associações. 

 Questionário foi aplicado apenas ao Distrito de Faro e destinado a todas as associações criadas antes de 

25 de abril de 1974 que foram identificadas pelas câmaras municipais que colaboraram com a DGLAB 

nesta iniciativa. Aplicação do mesmo foi entre 7 de Março e 6 de Maio de 2016.  

 Igualmente, foi a RAalg informada que a DGLB iria proceder à apresentação do Projeto e do 

questionário em Faro no dia 9 de Março, às 16h no Club Farense. 

 Ações e Estratégia: 
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“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 20-11-2017 – A DGLAB envia às Câmaras Municipais a proposta de salvaguarda dos arquivos das 

Associações, documento esse que integra os contributos das Câmaras Municipais do Distrito de 

Faro, com assento na RAalg, este incluía, entre outras, diversas propostas de estratégia destinadas à 

salvaguarda dos arquivos associativos da região, a implementar com a colaboração das Câmaras 

Municipais. 

 

 Ações e Estratégia: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 26-01-2018 – Na reunião da RAalg de Janeiro deste ano, entendeu a Rede que para o desenvolvimento 

do Projeto, no que respeita ao tratamento documental, era primordial harmonizar o documento de recolha 

de dados junto de todos os municípios para normalização de critérios e agilização do futuro tratamento 

informacional a disponibilizar como resultado do projeto. Desta forma, foi elaborado o seguinte quadro de 

classificação tipo:  

 Ações e Estratégia: 

A – Constituição, Regulamentação, Estatutos  

B - Órgãos de Direção  

BA – Assembleia  

BB – Direção/Presidente  

BC – Conselho Fiscal  

C – Secretaria Administrativa  

CA – Expediente  

CB – Pessoal  

D – Património  

E – Serviços Financeiros  

EA – Contabilidade  

EB – Tesouraria  

F – Eleições  

G – Atividades  

GA – Recreativas/Culturais  

GB - Desportivas  



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Para uma melhor perceção da realidade, decidiu-se fazer um diagnóstico/planeamento estratégico 

do Projeto através da conceção de uma análise SWOT.  

 

 Análise SWOT: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Interesse e disponibilidade por parte da DGLAB e da RAalg, para colaboração mútua na 

promoção e salvaguarda dos arquivos das associações, implementando um projeto-piloto até à data 

inexistente nesta área. 

 A disponibilidade da maioria das câmaras municipais do Algarve, interessadas em prestar apoio 

técnico-arquivístico ou com projetos para o desenvolvimento de diagnósticos, tratamento, 

salvaguarda e divulgação destes arquivos. 

 A interação institucional entre a DGLAB, a Confederação Portuguesa das Coletividades de 

Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), a RAalg, as Câmaras Municipais e as Associações, gerada 

pelo Projeto. 

 

 Análise SWOT - Oportunidades: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Ausência de legislação que estipule obrigações arquivísticas, à exceção da relativa à área de gestão 

de documentos, para as associações com o estatuto de Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e de 

IPSS (caso do Decreto-Lei 447/88). 

 Falta de sensibilidade do poder local para com o património arquivístico das Associações. 

 Falta de ligação/vinculo das Associações à Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, 

Recreio e Desporto (CPCCRD), uma vez que a grande parte das Associações do Distrito de Faro 

não são filiadas na Confederação. 

 Desinteresse manifestado por algumas Câmaras Municipais em aderir ao Projeto. 

 Análise SWOT - Ameaças: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Campanha de sensibilização para a preservação e divulgação do património arquivístico das 

Associações aquando da realização do inquérito. 

 Reforço do papel do Arquivo Municipal na politica arquivística local. 

 Existência de uma preocupação pela salvaguarda de algumas séries documentais específicas 

(estatutos, atas de órgãos sociais, livros de registo de sócios, registos patrimoniais, fotografias, etc). 

 Análise SWOT - Pontos Fortes: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Fraca sensibilidade de parte dos dirigentes associativos para o tratamento e salvaguarda e 

valorização dos arquivos. 

 Falta de recursos humanos nas associações que possuam conhecimentos técnicos especializados 

para tratamento de arquivos; 

 Falta de recursos financeiros e materiais para tratamento dos arquivos; 

 Mau estado de conservação de muitos dos espaços onde se encontram os arquivos. 

 Dificuldade de agendamento de reuniões técnicas e de trabalho, tendo em conta a disponibilidade 

horária das partes. 

 Deficiente gestão de documentos, em suporte papel ou em contexto eletrónico. 

 Risco de perda de documentação em caso de extinção das associações; 

 Ausência de instrumentos de descrição arquivística. 

 Intercalação de trabalho. 

 Análise SWOT - Pontos Fracos: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Fraca sensibilidade de parte dos dirigentes associativos para o tratamento e salvaguarda e 

valorização dos arquivos. 

 Falta de recursos humanos nas associações que possuam conhecimentos técnicos especializados 

para tratamento de arquivos; 

 Falta de recursos financeiros e materiais para tratamento dos arquivos; 

 Mau estado de conservação de muitos dos espaços onde se encontram os arquivos. 

 Dificuldade de agendamento de reuniões técnicas e de trabalho, tendo em conta a disponibilidade 

horária das partes. 

 Deficiente gestão de documentos, em suporte papel ou em contexto eletrónico. 

 Risco de perda de documentação em caso de extinção das associações; 

 Ausência de instrumentos de descrição arquivística. 

 Intercalação de trabalho. 

 Análise SWOT - Pontos Fracos: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Seleção de um arquivo de uma coletividade, por concelho, com vista ao tratamento da 

documentação. 

 Estabelecimento de protocolos de colaboração, para tratamento documental e elaboração de 

inventário, ex: Faro – Clube Farense; Tavira – Sociedade Recreativa Musical Luzense. 

 Elaboração de um inventário coletivo; 

 Candidatura ao Orçamento Participativo Portugal, para a elaboração de um catálogo conjunto do 

espólio documental das associações de cariz cultural, recreativo e desportivo inseridas no Projeto 

de Salvaguarda: 

https://opp.gov.pt/proj/47?page=1&ordering=random_order&search=salvaguarda  

 Intenção de até ao final do ano ter os restantes protocolos assinados. 

 

 Atualidade: 

https://opp.gov.pt/proj/47?page=1&ordering=random_order&search=salvaguarda
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“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 Estabelecimento de protocolos de colaboração para depósito nos arquivos municipais, em caso de 

existência de risco; 

 Ações de valorização do património arquivístico por parte das coletividades, dos municípios, 

através de publicações, exposições, palestras, mostras documentais conjuntas ou individuais, entre 

outras. 

 Participação no I Encontro Nacional de Arquivos de Associações de Cultura, Recreio e Desporto, 

que vai decorrer dia 19 de outubro, em Cascais, na Casa das Histórias Paula Rego. 

 

 Trabalhos previstos: 



“ A salvaguarda dos arquivos das associações: o caso da colaboração dos 

municípios do distrito de Faro e da Rede de Arquivos do Algarve no projeto da 

DGLAB ” 

 https://rededearquivosdoalgarve.wordpress.com/ 

 Email: rede.arquivos.alg@gmail.com  

 Facebook: Rede de arquivos do Algarve. 

 Contactos: 

Obrigado. 
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