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Resumo
Pretende este póster sensibilizar para a importância do trabalho em rede e concretamente para a dinâmica
das redes de arquivos.
Conscientes de que na sociedade da informação em que vivemos, a constituição de redes proporciona
não só a partilha de experiências, mas também a criação de sinergias que contribuem para estabelecer
prioridades e dinamizar a resposta aos desafios prementes, apresenta-se graficamente a distribuição das
redes de Arquivos, que se têm vindo a constituir de norte a sul do país.
O trabalho desenvolvido nas redes de arquivos existente tem alertado para o papel destes serviços nas
instituições e na comunidade, tem proporcionado a afirmação da profissão e dos profissionais, criando
entre eles uma maior coesão. Em consequência deste esforço tem sido possível a definição de políticas
e de estratégias que visam a resolução de problemas e dificuldades locais.
Neste sentido, o crescimento e desenvolvimento de projetos de trabalho colaborativo em rede na área
dos arquivos apresenta-se como um caminho seguro para a criação de sinergias que promovem a
cidadania, a governança participativa e a constituição de parcerias, bem como para evidenciar a
importância dos arquivos e da profissão.
Como exemplos práticos já constituídos, destacam-se as redes de arquivos do Alto Minho, Aveiro,
Alentejo (Distrito de Évora, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral) e Algarve.
Ao GTAM cumpre apoiar a constituição destas redes e promover a sua articulação, criando dinâmicas
com reflexos a nível nacional e potenciando de forma macro as mais-valias de cada rede.

Palavras-chave: Redes de Arquivos, Govenança da informação, Arquivos Municipais, Profissionais, Trabalho
colaborativo.

