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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 6/2015 

26-06-2015 Hora: 09h30 
Local: Lagoa (antigo CEFLA - Centro de Estudos 
de Formação de Lagoa) 

Coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas 

Secretariada por Isabel Dias Salvado 

Participantes  Vasco Marreiros, Associação de Defesa do Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur 

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

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Luís Cláudio, Município de Lagos 

 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 

 Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 
 

Assuntos tratados: 

 

 Na análise ao Plano de Classificação conforme à Macroestrutura Funcional, os trabalhos 
foram retomados no processo de negócio 300.40.004. A única autarquia em que tem 
aplicação é em Silves, tendo sido feita uma breve descrição em que consiste. 

 No código 300.40.005 – “Conservação e proteção de bens culturais” destacou -se mais uma 
vez a importância das notas de exclusão, sendo que neste caso é importante ter em conta 
que o plano de conservação preventiva é classificado com o código 150.20.001. 

 No código300.40.503 – Conservação e valorização de edifícios, infraestruturas e 
equipamentos públicos, que se aplica também às ordens de serviço ou folhas de obra, 
quando produzidas em programas distintos, importa que no processo de  negócio conste 
também o documento que gerou a execução dos trabalhos de conservação, seja ordem de 
serviço, seja uma folha de obra. Foi realçada ainda a importância de constar no processo a 
conclusão dos trabalhos. Se estes trabalhos de conservação levarem à aquisição de material, 
este já fará parte do processo de negócio 300.10.005.  

 O código 300.40.504 não levantou dúvidas à semelhança de outros anteriores, sendo aqui 
que se classificam as ações de incêndios e relatórios de ocorrência.  

 Passados ao processo de negócio 300.40.506 – Implementação de ações para cumprimento 
de parâmetros ambientais, foi feita a ressalva de que as análises de água frequentes às 
piscinas, por se tratar de monitorização, já se enquadram no código 800.10.301.  

 Em 300.40.508 – Implementação de redes e sistemas tecnológicos, processo de negócio que 
abrange as infraestruturas de comunicação, tecnológicas e mesmo os planos de gestão 
documental, foi destacado que é qui que se incluem as instalações de antenas de 
telecomunicações, sistemas de informação eletrónica, desde que se inicia com a instalação e 
termina com a ativação, incluindo os testes.  

 No código 300.50.001 – Afetação de bens imóveis ao domínio público, deve-se ter em 
atenção que o processo vai só até à decisão.  

 Da análise ao código 300.50.003- Afetação interna de bens móveis culturais, as dúvidas que 
persistiram relacionaram-se com o facto de na lista de termos se incluir o auto de entrega e 
auto de remessa, podendo causar confusão com o processo de negócio 300.10.600  – 
Depósito de bens, no que diz respeito às transferências documentais dos serviços da 
instituição produtora para o arquivo. Conclui-se que o 300.50.003 aplica-se então ás 
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transferências documentais internas, quando é feita na mesma instituição, enquanto que no 
300.10.600 os mesmos documentos são aplicados em casos em que não há guarda efetiva 
dos bens documentais, somente a guarda provisória (depósito) . 

 Quanto ao processo de negócio 300.50.200 – Constituição do direito de superfície sobre bens 
imóveis, importa realçar que pode ser definitivo ou perpétuo e aplica -se também ao 
usucapião. 

 Na próxima reunião continuaremos a análise a partir do 300.50.201 – Aluguer ou cedência de 
utilização de bens móveis não culturais.  

 Balanço do IV Encontro de Arquivos do Algarve: 
a) a temática foi a mais indicada na altura, nunca os órgãos de informação e a sociedade 

falou tanto no acesso e confidencialidade, pelos exemplos que todos conhecem.  
b) Um dos pontos fracos teve a ver com o não termos sido capazes de fazer uma 

propaganda efetiva e eficaz tendo em conta e integrando a discussão que a sociedade 
estava a produzir. 

c) A Comissão Coordenadora informou todos os presentes do contacto telefónico da 
reitoria da Universidade do Algarve, manifestando estranheza na não colaboração do 
arquivista da instituição nos trabalhos do IV Encontro de Arquivos do Algarve, sendo que 
foi referida a sua não comparência nas reuniões e a incapacidade de contacto com o 
mesmo nas tentativas realizadas. 

d) Em nome da Comissão Coordenadora, Tiago barão sugeriu que o próximo encontro se 
realize em volta de uma temática voltada para os arquivos históricos, atendendo a que o 
III e o IV Encontro tiveram temáticas relativas à Macroestrutura Funcional, à Classificação 
e ao acesso à informação. A sugestão foi aprovada por unanimidade, tendo sido ainda 
ocorrido a partilha de ideias para o encontro de 2017, destacando -se a proposta de a 
RAalg submeter ao Município de Lagoa o pedido de apoio para a realização do V 
Encontro, para o mês de maio. 

 O Grupo de Trabalho das Exposições informou os presentes que a maioria das Câmara s 
Municipais já demonstraram o seu apoio à exposição, estando o grupo aind a à espera das 
respostas das poucas Autarquias que ainda não se pronunciaram. 

 O Município de Tavira propôs por email ao grupo que se fizesse um procedimento por 
agrupamento de entidades adjudicantes nos termos do artigo 39.º do Código dos Contratos 
Públicos, tendo o grupo de trabalho ficado de reunir para analisar melhor a proposta e tomar 
uma decisão. 

 Outros assuntos: 
a) No I Encontro de Arquivos do Alentejo Litoral, realizado a 16 de junho transacto, a 

arquivista Marisa Caixas informou que é pretensão dos colegas a constituição de uma 
rede de arquivos semelhante à RAalg, incluindo a organização de um encontro bianual. 
Verificando-se que a realização de um encontro sobre arquivos em regiões geográficas 
próximas e em meses tão próximos, entre Maio e Junho, poderá ser uma desvantagem 
para ambas as redes. A RAalg irá propor à Rede de Arquivos Municipais do Alentejo 
Litoral que os encontros sejam em anos alternados.  

b) Boletim: o arquivista António Monteiro, prevendo entrar no início de julho em licença de 
parentalidade, solicitou ajuda para a elaboração do Boletim, tendo -se voluntariado o 
arquivista João Sabóia. 

 Data da próxima reunião: em Olhão, a 25 de setembro. 
 

 
Lagoa, 26 de junho de 2015 

 
O/A secretário(a) 

Isabel Dias Salvado 


