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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº  3/2015 

06-03-2015 Hora: 09h30 Local: Paços do Concelho de Portimão 

Coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas 

Secretariada por Isabel Dias Salvado 

Participantes • Marisa Caixas, do Centro Hospitalar do Algarve E.P.E. 

• Sónia Negrão, Município de Albufeira 

• Márcia Oliveira, Município de Aljezur 

• Anabela Matias, Município de Aljezur 

• Tiago Barão, Município de Faro 

• Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

• João Sabóia, Município de Loulé 

• Adriana Rusu, Município de Loulé 

• Laurinda Paz, Município de Portimão 

• Vera Gonçalves, Município de Silves 

• Isabel Dias Salvado, Município de Tavira 

• António Monteiro, Município de Tavira 

• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

• Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 

 

Assuntos tratados: 

• A reunião teve início com a análise às classes 200 e 250, do Plano de Classificação da 

Informação Arquivística para a Administração Local (PCIAAL), de acordo com a 

macroestrutura Funcional (MEF). Foram analisados os respetivos processos de negócio, dos 

quais destacam-se os seguintes esclarecimentos: 

o No processo de negócio com o código 200.10.002. clarificou-se que deve ser aplicado 

mesmo quando a representação e participação em organizações internacionais 

implique reuniões em território nacional; 

o Na análise à subfunção 200.30, salientou-se a importância de nunca nos 

esquecermos que todos os processos de negócio se inserem numa função e 

subfunção, cujo âmbito não deve ser esquecido, quando se procura o processo de 

negócio mais adequado; 

o Foi ainda realçado, a respeito do código 200.30.002, que embora as notas de 

exclusão não o indiquem, há que ter em conta que, a execução de projetos de 

cooperação para o desenvolvimento acarreta custos, pelo que não se deve esquecer 

que neste ou noutros processos de negócio que envolvam custos, tem de ser sempre 

considerado o código adequado à transação aplicada e ao respetivo fluxo financeiro. 

o No código 250.10.102, perante a dúvida se inclui as medidas de apoio ao emprego 

(ex-programas ocupacionais), clarificou-se que não, pois este código abrange os 

casos em que a entidade não tem trabalhadores de determinada carreira, sendo que 

atualmente antes de se chegar a este procedimento é obrigatória a pesquisa na bolsa 

de emprego público. 

o O processo de negócio 250.20.001, registo biográfico de trabalhadores, levou à 

partilha de informações de medidas práticas de organização do processo físico deste 

processo e dos que se relacionam com o trabalhador. A sua organização deve 

respeitar a classificação do PCIAAL, pelo que ao relacionar-se com mais do que um 

processo a solução terá que passar sempre por haver uma forma de relacionar os 

restantes processos com este (por exemplo, 250.20.400 com o 250.20.001). A grande 

dificuldade encontra-se nas várias aplicações informáticas que não têm forma de 

relacionar diretamente os processos, sendo utilizadas ferramentas das aplicações 

como os campos de descrição ou notas. Trata-se pois, de um processo de negócio 

que poderá ser objeto de mais partilha entre os profissionais presentes, para se 

poder encontrar, em cada instituição, a forma correta de organização física de forma 
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a respeitar a interoperabilidade e as funções da MEF. 

o No código 250.20.201, a análise centrou-se na questão de que o trabalho 

extraordinário é um processo autónomo, logo, que não deveria estar incluído no 

processo do evento ou outro em que se aplique, situação que não ocorre em muitas 

entidades. 

o Na próxima reunião serão analisados os códigos 300 e 350. 

o Para uma uniformização da base de trabalho, a versão 0.4 do PCIAAL será a versão 

sobre a qual se passará a trabalhar. 

• A respeito do IV Encontro de Arquivos do Algarve, foi feito o ponto da situação quanto aos 

patrocínios, que incluem o do Município de Tavira com material promocional, da Vitalis, com 

a oferta da água e João Mendes e Rita Lda. Que oferecerá os tradicionais bolos de Olhão. 

Para uma melhor organização dos patrocínios e apoios, Marisa Caixas fará um documento 

com o material em falta, a remeter às entidades aderentes da RAalg solicitando apoios. 

• Foi comunicado o convite do Arquivo Municipal de Sines, solicitando à RAalg uma 

comunicação sobre a experiência da Rede, a fazer no Encontro de Arquivos o Litoral 

Alentejano, que realizará no dia 9 de junho de 2015. Por unanimidade foi aprovado que a 

comunicação e representação da RAalg serão feitas pela arquivista Marisa Caixas. 

• Foi noticiado pelos presentes a próxima conferência do projeto “Entre Arquivos”, que se 

realizará em Aljezur no dia 28 de março, proferida pelo Dr. Luís Pereira e subordinada ao 

tema “Conservação preventiva e arquivos: níveis de implementação”. 

• O Grupo de Trabalho das Exposições informou que, com o apoio da AMAL, os municípios 

serão informados do projeto da exposição dos forais, solicitando o contributo de cada 

município para a concretização desta exposição itinerante. 

• O Grupo AtoM (programa Access to memory) informou que no dia 14 será feita a 

apresentação da página AtoM da Rede, bem como o respetivo manual de utilização, 

entretanto atualizado. 

• De seguida, os arquivistas Isabel Salvado, Nuno Marques e Sónia Negrão, apresentaram a 

proposta do novo site da Rede, concebido numa plataforma própria para blog’s, mas com 

versatilidade e vantagens na organização e partilha de conteúdos. Por unanimidade, foi 

aprovada a nova plataforma do site e a proposta de Bárbara Ribeiro em manter o site antigo 

por mais meses com a hiperligação ao novo site. Este será divulgado na conferência AtoM. 

• Data da próxima reunião: 10 de abril, em Vila Real de Santo António. 

 

 

Portimão, 6 de março de 2015 

 

O/A secretário(a) 

 

____Isabel Dias Salvado___ 

 


