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Ata da reunião do Grupo MEF da Rede de 

Arquivos do Algarve, realizada a 8 de março 

de 2013. 

 

Aos oito dias do mês de março 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 e Isabel Salvado do Arquivo Municipal de Tavira, Isabel Dias do 

Arquivo do Turismo do Algarve e Sónia Negrão do Arquivo Municipal de Albufeira.------------------ 

Os trabalhos tiveram início, e retomando o ponto onde se tinha terminado na reunião anterior, 

com a discussão sobre o processo de negócio, ainda sem código atribuído e com o título 

“Participação em organizações nacionais” reconhecendo-se a importância da sua introdução na 

versão 0.2 do plano de classificação. Da sua análise surgiu a necessidade de debater a nota de 

exclusão que colocava a dúvida relativa ao código a adoptar para “Participação em conselhos, 

grupos de trabalho – com entidades externas/comissões ”, ao que, depois de discutidas as várias 

possibilidades se chegou à conclusão que seria passível de ser integrado com o código 150.10.19. 

Considerou-se igualmente importante a necessidade de simplificar os termos de índice, propondo-

se o uso de termos mais genéricos (ex.: Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho), evitando o 

especificar de casos particulares, bem como propor o uso deste tipo de metodologia em todo o 

Plano de Classificação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Para além disso, o debate passou ainda pela questão da aplicabilidade dos prazos de conservação 

aos processos de negócio pelo que, se salientou a necessidade de criação de manuais de 

procedimentos, a necessidade de integração na futura portaria de gestão de documentos de 

procedimentos específicos a adoptar na aquisição/adaptação dos SEGA para que a mesma possa 

ser aplicada de forma viável e segura, ou a implementação de certificação para esse tipo de 

aplicações informáticas.---------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida passou-se à questão relativa aos códigos 150.30.01 e 150.30.02 que aparecem 

totalmente eliminados na versão 0.2 e colocou-se então a questão se seria para eliminar 

completamente tornando-se então numa subfunção vazia. Chegou-se à conclusão que essa 

eliminação em relação à versão 0.1 teria sido decidida tendo em conta o âmbito das atividades 

desses processos de negócio que estão relacionadas com assuntos confidenciais e secretos. 

Foi ainda debatido o código 150.40.01 no que se refere à possibilidade de integração ou não de 

questionários recebidos de instituições externas, ao que se concluiu que se poderia utilizar este 

código neste sentido, visto que as notas de aplicação da subfunção 150.40 assim o indicam.------ 
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Foi referido ainda que seria importante melhorar os termos de índice para o código 150.40-02, 

tendo sido apresentadas algumas propostas das quais a integração dos termos “Levantamento”, 

“Estudo”, “Diagnóstico” e propõe-se a eliminação dos que estão atualmente mencionados.-------- 

Quanto ao novo código 150.20.11 foi analisada a descrição e os comentários da Câmara Municipal 

de Lisboa e foi considerado pertinente a sua inclusão na versão 0.2, mas questiona-se se não 

deverá ser integrado no código 100.10.03. O mesmo foi concluído relativamente ao código 

150.20.12, foi considerada necessária a explicitação do significado da nota de aplicação “sai para 

100.10.03”, e questiona-se o que deverá sair, em concreto, para o código 100.10.03?---------  

Para além disso detetou-se quanto ao código 100.20.12 uma repetição relativa à constituição do 

fundo de maneio no código 350.10.02 da versão 0.2. Propõe-se também a integração nas notas 

de exclusão do código 150.20.12 a seguinte informação: a gestão do fundo de maneio deverá ser 

integrada no código 350.10.02 da versão 0.2.---------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Secretário, 

 

Membros, 


