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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 5/2016 

13.05.2016 Hora: 09h30 Local: Centro Hospitalar do Algarve 

Coordenada por Sónia Negrão 

Secretariada por Barbara Ribeiro, Laurinda Paz 

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé  

 Anabela Matias, Município de Aljezur 

 António Monteiro, Município de Tavira  

 Barbara Ribeiro, Município de Lagoa  

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Região de Turismo do Algarve 

 Isabel Dias Salvado, Município de Tavira 

 João Sabóia, Município de Loulé 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve 

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira  

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 Tiago Barão, Município de Faro 
 

Assuntos tratados: 

 Na sequência da decisão tomada em reunião de 15 de Abril, foi acolhida uma apresentação da empresa 
SEDA OFFICE DESIGN, da responsabilidade do Sr. Vítor Vicente, sobre os seus serviços e produtos, 
particularmente os materiais da firma Latecnica – Multitask Ideas, de que são representantes, 
vocacionados para a otimização de espaços e a adaptação a situações específicas das nossas organizações.  

 Durante a supramencionada apresentação foi discutida a possibilidade de organização de uma formação 
básica para funcionários que cujas funções se relacionam, diretamente ou não, com os arquivos, das 
instituições representadas na rede. 

 Em continuação foi abordado o projeto de formação, através de uma colaboração com o grupo de trabalho 
de Conservação e Restauro da RMA, e a possibilidade de organização de uma formação sobre tratamento 
de fotografias. 

 De seguida passou-se à análise e discussão do projeto ASIA - Avaliação Supra Institucional da Informação 
Arquivística, concretamente em relação à documentação produzida pelo Centro Hospitalar do Algarve e 
da Região de Turismo do Algarve. Foi novamente abordada a questão da implementação do 4º nível, tendo 
sido igualmente levantada a problemática da situação de identificação, a nível das aplicações 
informáticas, dos donos do processo ou intervenientes, no mesmo. 

 Após a pausa para almoço foi transmitida pela Adriana Rusu, a informação sobre a realização de uma 
palestra, sobre redes e trabalho em redes, que seria proferida pela Dra. Dália Paulo, dia 16 de Maio, pelas 
15.00h, na Universidade do Algarve. 

 Posteriormente foi analisada a proposta do Município de Olhão de fazer uma tiragem suplementar, de 
100 exemplares, através de financiamento próprio e para uso do Município, da monografia “A Identidade 
do Algarve: forais, alvarás e cartas régias”. Foi discutida a possibilidade da reprodução poder ser efetuada 
se não houvesse qualquer outra alteração ao original à exceção de uma “nota da segunda edição”. A Rede 
aprova a reedição, mas ressalva que tendo em conta as dúvidas surgidas , quanto à designação de 2.ª 
edição, ou apenas reimpressão, e relativamente à atribuição de um novo ISBN, titulado pelo Município de 
Olhão, para uma publicação com o mesmo conteúdo científico, deveria a colega Helena Vinagre, informar-
se junto das entidades competentes sobre a atribuição ou não de um ISBN diferente.  

 Procedeu-se à apresentação da Proposta de Cartaz para o V Encontro de Arquivos do Algarve. Foram feitas 
várias sugestões, nomeadamente a escolha de uma outra fonte. Foi decidida, por unanimidade,  a 
substituição da fotografia usada, por uma cuja temática seja a documentação de arquivo.  

 Retomando-se a análise do projeto ASIA, foram registadas as seguintes dúvidas e considerações:  
- Processo Negócio 300.50.802 – relativamente à questão da determinação de data de caducidade, como 
ponto de início para o prazo de conservação;  
- Processos Negócio 350.10.501; 350.10.503; 350.10.509 – relativamente ao prolongamento do prazo de 
conservação; 
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 - Processos Negócio 300.50.802 – 350.10.510 – relativamente à mesma temática tendo, neste caso, a 
maioria discordado do alargamento do prazo previsto e decidido propor que o mesmo seja apenas de 10 
anos; 
- Processo Negócio 300.50.802 – 350.10.511 – relativamente à data de encerramento do processo;  
- Processos Negócio 300.50.802 – 400.10.001 – relativamente ao período de conservação em arquivo 
administrativo; 
- Processo Negócio 450.10.803 – relativamente ao facto de inserir ou não neste processo os pedidos de 
autorização para realização de peditórios;  
- Processos Negócio 500.10.402; 500.10.408 – relativamente à sua extinção e atual integração na 
classificação 500.10.301; 
- Processo Negócio 850.10.003 – relativamente ao facto de englobar, ou não, os pedidos de apoio 
logístico; 
- Processo Negócio 350.50.401 – relativamente ao facto de incluir, ou não, os pedidos de material 
consumível; 
- Processo Negócio 300.50.402 - relativamente ao facto de se integrar nesta classificação os processos de 
execução de apoio logístico; 
- Processo Negócio 900.10.001 – relativamente à divisão entre a conceção de eventos, a conservar, e a 
realização do evento, a eliminar, pondo-se em causa a situação da reportagem fotográfica do evento e 
tendo-se decidido que o grupo de trabalho de Consultadoria iria tentar obter informações para esclare cer 
esta dúvida; 
- Processo Negócio 900.20.402 – relativamente ao facto de passar a ser possível eliminar os recortes de 
imprensa. 
 

 Próxima reunião agendada para dia 17 de Junho, no Município de Aljezur. 
 

Alcoutim, 13 de Maio de 2016 
 

A secretária 

Laurinda Paz 

 
 


