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Ata da reunião do Grupo MEF da Rede de 

Arquivos do Algarve, realizada a 19 de abril 

de 2013. 

 

Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e treze, no Arquivo Distrital de Faro, Rua Coronel 

António dos Santos da Fonseca, reuniu o grupo de trabalho da Rede de Arquivos do Algarve para 

a Macroestrutura Funcional aplicada às Autarquias Locais.--------------------------------------------- 

Estiveram presentes: João Sabóia do Arquivo Distrital de Faro, Nelson Vaquinhas do Arquivo 

Municipal de Loulé, Vanda Germano do Arquivo Municipal de Portimão, Tiago Barão do Arquivo 

Municipal de Faro, Marisa Caixas do Hospital de Faro, Nuno Marques do Arquivo Municipal de Vila 

do Bispo, António Monteiro, Isabel Dias do Arquivo do Turismo do Algarve, Sónia Negrão do 

Arquivo Municipal de Albufeira, Madalena Guerreiro do Arquivo Municipal de Vila Real de Santo 

António, Luísa Pereira do Arquivo Municipal de Silves, Helena Vinagre do Arquivo Municipal de 

Olhão e Bárbara Ribeiro do Arquivo Municipal de Lagoa.----------------------------------------------- 

Os trabalhos tiveram início com a discussão sobre as características dos sistemas eletrónicos de 

gestão de arquivos – SEGA passando, de seguida, para análise da versão final da Macroestrutura 

Funcional – MEF 2.0 recentemente disponibilizada pela DGLAB. A análise passou pela leitura e 

comentário das perguntas frequentes relativas à aplicação da MEF e pelo estudo do glossário com 

todos os termos associados à MEF. A discussão foi particularmente demorada na análise dos 

termos agregação/atividade/processos de negócio/processo documental/série documental/código 

e plano de classificação. No seguimento desta discussão debateram-se as equivalências entre 

discurso funcional e discurso documental.-------------------------------------------------------------- 

De seguida, passou-se à análise da versão 0.2 do Plano de Classificação para as Autarquias 

Locais nomeadamente a função 250, sendo que, durante a discussão foram abordadas várias 

questões relativas à criação e agregação de processos nos sistemas eletrónicos de arquivo de 

documentos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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