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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 5/2015 

15-05-2015 Hora: 09h30 
Local: Biblioteca da Universidade do Algarve, 
Campus da Penha 

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 

 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 começou com a partilha de informações, nomeadamente:  
o No próximo dia 16 de junho terá lugar a inauguração das novas instalações do 

Arquivo Municipal de Olhão; 
o As atas do encontro sobre o AtoM encontram-se em bom ritmo de preparação, sendo 

previsível o seu lançamento em setembro deste ano; 
o Na mesma altura, setembro, prevê-se a realização do workshop, realizado através da 

Delegação Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas, que terá um custo previsto de inscrição de 5€ e ocorrerá em 
Albufeira. 

 A respeito do IV Encontro de Arquivos do Algarve, que será nos próximos dias 29 e 30 de 
maio, no auditório Teresa Gamito, no campus de Gambelas da Universidade do Algarve, 
foram informadas a tomadas as seguintes medidas:  

o O Arquivo Distrital de Faro disponibilizou uma sala das suas instalações para guardar 
todo o material promocional recolhido no âmbito das parcerias e apoio obtidos com 
as autarquias de Lagoa, Faro, Olhão, Loulé, Vila Real de Santo António e Tavira , assim 
como o material ofertado pela tertúlia Algarvia, Vitalis e João Mendes&Rita, Lda.  

o Continuamos com necessidade de voluntários, situação que ainda será tratada pelos 
membros Marisa Caixas e Luísa Pereira. 

o Foram propostos os nomes para as pessoas que irão moderar os 6 pai néis do 
Encontro, que, além dos moderadores a convidar, serão assegurados por membros 
da RAalg que não venham a realizar comunicações.  

o Para a preparação do encontro será necessária uma prévia organização no dia 28 de 
maio, para a qual se solicitará a presença de alguns arquivistas. 

 A reunião continuou com a análise ao código 300.30 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 300.30.002- Inventariação de bens móveis 
culturais, importa realçar que inclui os inventários dos arquivos, tal como vem 
indicado na coluna dos termos; 

o Ter em atenção que o Auto de Abate é um documento que fica classificado no código 
300.10.300 e não no código 300.30.003 - Inventariação de bens móveis duradouros; 

o Da análise do processo de negócio 300.30.008 - Registo de documentos e 
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informação, a análise foi insistente na questão dos sistemas que contêm a 
metainformação dos documentos corresponderem ou não aos registos de 
correspondência. Lidas as notas de aplicação, lista de termos e descrição concluiu -se 
que sim, com a ressalva que estes registos são criado s e existem em ambiente 
virtual, nos vulgarmente referidos “sistemas”. A partir desta análise ocorreu a 
partilha de experiências quanto a questões práticas de aplicação dos registos 
consoante os vários sistemas de informação que as entidades t êm e a forma como 
podemos trabalhar com eles para a concretização de um trabalho mais prático.  

o Nuno Marques informou que o ficheiro com os termos e índice encontra -se 
atualizado e disponível através do email. 

 A reunião prosseguiu de tarde, com as reuniões de trabalho de cada grupo de trabalho, para 
preparação prática das comunicações a apresentar no IV Encontro de Arquivos do Algarve.  

 Data da próxima reunião: 26 de junho, em Olhão. 
 

 
Faro, 15 de maio de 2015 

 
O/A secretário(a) 

 
Isabel Dias Salvado 

 


