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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº  4/2015 

10-04-2015 Hora: 09h30 
Local: Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo 
António 

Coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas 

Secretariada por Isabel Dias Salvado 

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

 Maria Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

 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 

 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 à classe 300 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 300.10.001. devemos ter em consideração que, 
se o projeto for feito internamente a aquisição de um serviço destes é considerada 
em 300.10.005 - edificação de iniciativa pública, deve incluir os projetos mesmo que 
não tenham sido concretizados. 

o A respeito do código 300.10.600 – Depósito de bens, gerou-se a discussão se aplica-
se aos casos de abandono de arquivos, tendo-se chegado á conclusão que não se 
aplica por não haver uma vontade da entidade no depósito dos bens. Este código 
aplica-se às transferências de documentos para o arquivo, sejam internas ou 
externas à entidade a que pertence o arquivo, porque a posse não passa para o 
Arquivo. Quando é feita uma doação ou ato que envolva a e fetiva posse, deve-se 
considerar o código 300.10.004 – Transação e transmissão de bens móveis culturais.  

o Quanto ao processo de negócio “Constituição e acompanhamento das parcerias 
público-privadas”, código 300.20.001, considerou -se pertinente clarificar que aqui 
enquadram-se as funções que são do município e que este acorda com outra 
empresa a sua exploração; as funções que não são do Estado nem dos Municípios, 
como por exemplo a exploração de bares em piscinas ou bibliotecas públicas, devem 
ser consideradas no código 300.20.400 – “Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público”.  

o A respeito deste código, 300.20.400, perante uma dúvida apresentada, todos 
concordaram que, não sendo um contrato-programa, os contratos celebrados para as 
empresas municipais realizarem a limpeza das praias ou dos jardins devem ser 
contemplados neste código. 

o Na próxima reunião o grupo continuará a análise a partir do código 300.30.  

 Para uma melhor organização do estudo do PCIAAL, foi aprovada a proposta do a rquivista 
João Sabóia, para começarmos a introduzir os termos de índice no documento de trabalho, 
sendo para o efeito necessário que uma das reuniões sirva para consolidarmos os termos de 
índice dos códigos já analisados.  

 A reunião prosseguiu de tarde, com a apresentação de uma empresa de equipamento de 
digitalização planetário. 
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 De seguida passou-se à uniformização do programa do IV Encontro de Arquivos do Algarve, 
para que o programa comece a ser difundido. Nesse sentido, a Comissão Científica informou 
que todas as comunicações propostas foram aprovadas, devendo a Comissão Coordenadora 
informar os autores. 

 O IV Encontro conta também com o patrocínio da Mind, do Município de Lagoa e de Vila Real 
de Santo António, que irão ofertar material promocional e edições. 

 Será também lançado no Facebook, o pedido de apoio para voluntários que possam colaborar 
na organização do IV Encontro nos dias 29 e 30 de maio. 

 O arquivista Nelson Vaquinhas informou a RAalg da sua impossibilidade de poder continuar a 
colaborar com o grupo de trabalho sobre o programa AtoM, por motivos de agenda 
profissional e académica. 

 A Associação de defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur apresentou a sua 
intenção de aderir à Rede de Arquivos do Algarve. Por unanimidade foi votada a sua 
passagem a membro da RAalg, devendo para o efeito preencher ao formulário de adesão e 
designar um representante. 

 O grupo de trabalho do AtoM informou que pretende dar formação aos membros d a RAalg 
para uma melhor adoção e utilização do programa. Para o efeito, o formato pensado inclui 
uma manhã de formação a dar pelo informático do Município de Albufeira, José Anjos, tendo 
por destinatários os informáticos e arquivistas das entidades interes sadas. De tarde, a 
formação seria para os arquivistas.  

 A arquivista Sónia Negrão lançou o apelo da BAD Sul, para a colaboração de membros da 
RAalg na comissão científica do Encontro de Profissionais das Ciências da Informação que 
pretendem realizar em 2016, tendo sido aceite por unanimidade a proposta.  

 Foi ainda lançado o apelo para uma colaboração dos arquivistas no boletim Notícias BAD, 
enviando uma vez por mês um artigo à arquivista Sónia Negrão, uma vez que é também 
membro da Direção da BAD Sul.  

 Os arquivistas Nuno Marques e Sónia Negrão informaram que apresentaram uma proposta 
de comunicação no Encontro Arquivos da Administração Pública, a decorrer em Lisboa nos 
dias 2 e 3 de julho de 2015, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. 

 Também o Grupo de Trabalho sobre a Acessibilidade e Confidencialidade da Informação 
propuseram-se para apresentar uma comunicação no Congresso da BAD, a respeito do 
trabalho que estão a desenvolver para o IV Encontro de Arquivos do Algarve.  

 Data da próxima reunião: 15 de maio, em Faro. 
 

 
Vila Real de Santo António, 10 de abril de 2015 

 
O/A secretário(a) 

 
Isabel Dias Salvado 

 


