ATA DE ASUNCIÓN

Na cidade de Asunción, na segunda-feira, 12 de setembro de 2011, reuniram-se os
representantes dos seguintes países membros da Rede de Arquivos Diplomáticos
Ibero-Americanos (RADI) Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador,
México, Paraguai, Peru, e Uruguai e o representante da Secretaria-Geral IberoAmericana (SEGIB), em cumprimento da convocatória emitida pela Secretaria
Executiva para a XIII Reunião dos Representantes perante a RADI.
Contou-se também com a presença de altos representantes da Colômbia e Panamá.
A Secretaria Executiva do Programa RADI apresentou o relatório de atividades
correspondentes ao período outubro 2010 – setembro 2011, assim como o estado
financeiro do Fundo Comum da RADI.
Acordou-se a revisão e atualização do Documento de formulação da RADO com base
no Manual Operativo da Cooperação Ibero-Americana, aprovado na XX Cúpula IberoAmericana de Mar del Plata, 2010. O representante da SEGIB expôs o conteúdo e
alcance do referido Manual.
Sobre a primeira convocatória para o financiamento de projetos da RADI, notificou-se
que os recursos serão transferidos para as contas bancárias de cada arquivo
diplomático fornecido pela Secretaria Executiva, de acordo com o procedimento
estabelecido pela Direção de Administração da SEGIB. O comité fiscalizador escolhido
durante a XII Reunião de Administração de representantes perante a RADI, na cidade d
Buenos Aires 2010, deverá reportar o seguimento aos projetos aprovados nesse ano.
No que se refere à segunda convocatória para o financiamento de projetos 2011,
apresentaram-se as perspectivas do Comité Técnico da RADI, sobre as propostas
apresentadas pelo México, Panamá, e Uruguai, cujo financiamento foi aprovado. O
comité fiscalizador do desenvolvimento destes projetos será formado pelos
representantes da Argentina, Chile e Equador.
Aprovou-se a emissão da terceira convocatória para a apresentação de projetos para o
ano de 2012.
Apresentaram-se as propostas para a criação de uma aula virtual dentro da página web
da RADI, do registo de estágios acordados de forma bilateral, a recuperação de
informação sobre o início das relações entre os países ibero-americanos, assim como a
difusão em formato digital do livro Serviços básicos dos arquivos diplomáticos iberoamericanos. Modelo técnico.
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Expôs-se o novo desenho do Portal RADI e acordou-se contribuir para a sua
alimentação com conteúdo dos arquivos membros da Rede.
Os representantes perante a RADI acordaram contribuir para a definição de políticas
públicas em matéria de arquivos, das quais se retirem normas para a sua organização
que coadjuvem a transformação do Estado no âmbito do acesso à informação de
caráter público, a transparência e a apresentação de contas. Também se aprovou
impulsionar o fortalecimento dos sistemas de arquivos nos Ministérios de Relações
Exteriores dos países membros, a fim de integrar o trabalho que se realiza nos
arquivos de gestão e históricos.
Por fim, os participantes na XIII Reunião da RADI deixaram o seu agradecimento aos
avaliadores que integram o Comité Técnico da RADI, aos especialistas convidados e à
equipa do Ministério de Relações Exteriores do Paraguai, pelo seu apoio na
organização e desenvolvimento deste evento.
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Secretaria-Geral Ibero-Americana

Na cidade de Asunción, República do Paraguai, assina-se a presente em dois
exemplares do mesmo teor e para um só efeito.
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