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Introdução 
 O Arquivo Municipal de Sines prossegue a publicação de inventários da documentação que custodia. 

Desta feita apresenta-se o inventário do fundo da Comissão de Gestão do Ar, uma entidade formada em 

1984 para monitorizar a qualidade do ar na área de Sines. A Comissão tinha a sua sede em Sines, na 

Câmara Municipal. 

 O tratamento do fundo começou pelo levantamento da documentação existente. Localizaram-se dois 

conjuntos de documentação referente à Comissão de Gestão do Ar. O primeiro pertencia à Câmara Municipal 

de Sines enquanto membro da Comissão e foi conservado pelo Serviço de Ambiente. Consiste em cópias 

das atas das reuniões, correspondência recebida e convocatórias e faz parte do fundo da Câmara Municipal 

de Sines. Encontra-se já tratado e foi identificado com o código PT/CMSNS/CMSNS/GDC/4/349. 

 O segundo conjunto constitui o fundo da Comissão e foi conservado pelo serviço de Proteção Civil, 

embora alguns dos documentos tenham também sido conservados no Serviço de Ambiente. Inclui as atas 

originais do Plenário e do Gabinete Coordenador, o processo de instalação, os regulamentos, os relatórios da 

qualidade do ar produzidos, a correspondência e as convocatórias, bem como a documentação resultante de 

ações de formação. O fundo da Comissão de Gestão do Ar relaciona-se com o fundo da Câmara Municipal 

de Sines, da Assembleia Municipal de Sines e do Grupo de Trabalho de Informação da População Residente, 

todos custodiados pelo Arquivo Municipal de Sines. No entanto, o estudo das medidas de proteção ambiental 

tomadas na área de Sines após a instalação do Complexo Industrial apenas pode ser completo com a 

consulta do arquivo do Gabinete da Área de Sines custodiado pelo Arquivo Distrital de Setúbal.   

 Este inventário é composto pelo plano de classificação, instrumento que organiza a documentação e 

permite conhecer a extensão intelectual do arquivo. A segunda parte do inventário é constituída pelas 

descrições de arquivo, elaboradas segundo a norma ISAD (G), organizadas segundo o plano de 

classificação1. Começamos por descrever a totalidade do arquivo (descrição ao nível do fundo), para depois 

descrever cada série que compõe o arquivo.  

 Cada descrição contém a indicação do nível de descrição, a cota topográfica e o código de 

referência, a classificação, o título e as datas extremas e predominantes de cada unidade de descrição, o 

número de unidades de instalação e notas. De realçar que o elemento mais pertinente do ponto de vista 

informativo é, além do título e das datas, o âmbito e conteúdo. Permite ao utilizador identificar o conteúdo de 

cada série, nomeadamente a tipologia documental, os procedimentos administrativos, os cargos, as funções 

e as atividades expressas na documentação. A terceira parte do inventário é um índice de assuntos 

elaborado a partir das descrições das séries.  

 

Sandra Patrício 

 

 

 

 

                                                             
1 ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição. 
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Plano de classificação 

 
Classe  Título Datas 

extremas 

CGA1 Atas das reuniões 1984/1992 

CGA1/1 Atas das reuniões do Gabinete Coordenador 1984/1991 

CGA1/2 Atas das reuniões do Plenário 1984/1990 

CGA2 Correspondência recebida e expedida 1984/1999 

CGA3 Regulamentos da Comissão de Gestão do Ar 1981/1993 

CGA4 Relatórios da qualidade do ar 1988/1997 

CGA5 Formação Profissional 1991 

CGA6 Convocatórias para as reuniões 1984/1990 

CGA7 Processo de instalação 1982/1987 

CGG8 Copiador de correspondência expedida 1984/1990 
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Descrição arquivística 
Fundo 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA (1938) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 
Título: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Datas extremas: 1984/03/14- 1999/06/11 

Dimensão da unidade de descrição: 2 caixas 
Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

História administrativa/biográfica:  

A Comissão entrou em funcionamento em 3 de Maio de 1984, mas duas reuniões preparatórias 

deram-se em 14 de Março de 1984 e em 29 de Março do mesmo ano. A sua principal atribuição consistia na 

salvaguarda da qualidade do ar, tendo como incumbência "um papel de informação, de coordenação e de 

execução de ações específicas de âmbito local". A ata de 29 de Março refere-se à "revisão do Dossier de 

Instalação da Comissão de Gestão do Ar da Área de Sines" em 1982, o que sugere que houve uma tentativa 

de constituir a comissão anteriormente. O dossier é aprovado na reunião de 3 de Maio, e consta da 

documentação. Há ainda referências à existência de um relatório sobre a situação do ambiente em 1983 que 

não consta na documentação. 

A Comissão era constituída pela Câmara Municipal de Sines, a Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém, Gabinete da Área de Sines, Secretaria de Estado do Ambiente, Secretaria de Estado da Indústria e 

Ministério da Saúde. O Gabinete Coordenador, que de facto se reunia, teve a sua composição fixada a 3 de 

Maio: diretor técnico a quem cabia a presidência, secretário técnico, Secretaria de Estado da Indústria, 

Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Energia/Gabinete da Área de Sines, Delegação Regional do 

Ministério da Inovação e Economia de Évora, Câmara Municipal de Sines, a Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém. Dado que o regulamento previsto pelo Decreto-Lei nº 255/80 de 30 de Julho não fora ainda 

publicado, foi a própria comissão que determinou as regras do seu funcionamento. O Regimento do Gabinete 

Coordenador data de1984. A Portaria nº 508/81 de 25 de Junho aprova o Regulamento Geral das Comissões 

de Gestão do Ar, sem definir as atribuições específicas do Gabinete de Coordenação.  

Quanto ao Plenário, o Regulamento da Comissão de 1982, considera-o um dos órgãos da Comissão 

(artigo 3º). Reunia obrigatoriamente uma vez por ano para analisar a situação, aprovar o relatório e o plano 

de ações futuras. Podem ser convocadas reuniões extraordinárias pelo seu presidente ou por proposta do 

Gabinete Coordenador. O presidente é eleito por um dos membros a eleger na reunião anual. O Plenário 

define a composição do Gabinete Coordenador. A figura do Plenário já não se encontra no Regulamento de 

1993. 

 Na ata de 3 de Maio de 1984 definiu-se a periodicidade mensal das reuniões, somente respeitada 

durante 1984. Na mesma reunião decidiu-se que a Comissão era presidida pelo presidente da Câmara 

Municipal de Sines, sede da Comissão. As atas e outros documentos foram custodiados pela Câmara 

Municipal de Sines, pelo Gabinete do Serviço Municipal da Proteção Civil e pelo Serviço de Ambiente.  
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 O regulamento da Comissão data somente de 14 de Junho de 1993, após a regulamentação da 

proteção do ar, através da Portaria 1233/92 de 31 de Dezembro. As comissões já tinham sido previstas pelo 

Decreto-Lei nº 255/80 de 30 de Julho e pelo Decreto-Lei nº 352/90 de 9 de Novembro. À data da portaria nº 

1233/92 estavam já formadas as comissões de Sines, Lisboa, Barreiro-Seixal, Porto e Estarreja. A ordem de 

menção no diploma é o atrás referido, mas desconhece-se se reflete ou não a ordem de criação das 

comissões. Certo é que são as áreas consideradas no Decreto-Lei nº 255/80 de 30 de Julho como aquelas 

de maior concentração de poluição atmosférica. O artigo 9, parágrafo 4, do mesmo diploma, determina a 

criação de comissões de gestão do ar nessas áreas. 

A Portaria nº 1233/92 previa como atribuições das comissões a avaliação da qualidade do ar, o 

desenvolvimento de ações de redução e controlo da poluição atmosférica, a elaboração de planos de 

melhoria da qualidade do ar. Deveria ser composta pelo conselho Geral e pelo diretor técnico. O primeiro 

órgão devia representar os serviços públicos regionais interessados, as câmaras municipais, as associações 

industriais representativas da área, o representante das associações de defesa do ambiente locais e 

regionais e o diretor técnico. Este último era nomeado pelo Ministro do Ambiente e Recursos Naturais. Trata-

se da regulamentação prevista pelo Decreto-Lei nº 190/93 de 24 de Maio, o qual atribui à Direção Geral de 

Ambiente do Alentejo o funcionamento da Comissão. A Comissão tem competências de monitorização e 

fiscalização da qualidade do ar e de proposta de medidas de prevenção e melhoria. O conselho geral da 

Comissão é composto pelos serviços públicos regionais com ação na indústria, transportes, ambiente, 

agricultura, planeamento urbanístico e proteção civil; pelas câmaras municipais, associações industriais, 

associações de defesa do ambiente e o diretor técnico. Este último é nomeado pelo Ministério do Ambiente e 

dos Recursos Naturais. 

A comissão já não se encontra em funcionamento. 

História custodial e arquivística: Documentação conservada no Gabinete de Ambiente da Câmara 

Municipal de Sines. Uma parte da documentação, nomeadamente o Relatório da Qualidade do Ar de 1996, 

as atas das reuniões de 1992/11/25 e 1992/12/02, bem como o envio do Regulamento Geral das Comissões 

de Gestão do Ar e a correspondência foi conservada pelo Serviço de Proteção Civil.  

Fonte imediata de aquisição e transferência: Documentação remetida para o Arquivo Histórico através da 

Guia de Remessa de 2011/06/15. A documentação proveniente da Proteção Civil foi remetida pela Guia de 

Remessa de 2012/12/03. 

Âmbito e conteúdo: Contém as atas das reuniões da Comissão bem como a correspondência recebida e 

expedida e o regulamento. Anexos à correspondência recebida encontram-se relatórios de qualidade do ar. 

Outras séries são os relatórios da qualidade do ar, formação profissional, convocatórias para reuniões, 

instalação da Comissão e copiador de correspondência expedida. 

Avaliação, Seleção e Eliminação: A documentação tem como destino final a conservação permanente. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines. 

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica.  

Condições de acesso: O acesso está restrito às condições de conservação dos documentos. 

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização. 

Instrumentos de descrição: IDD nº 31. 
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Unidades de descrição relacionadas: PT/CMSNS/AMSNS/FOR/1/7 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição. 

Datas de descrição: 2012/07/05; 2013/07/15; 2013/08/08 
Plano de classificação: 120 
Assuntos: Proteção do Meio Ambiente; Gabinete da Área de Sines; Complexo Industrial de Sines 
Cota: D3/3/A/5; D3/3/C/5 
 

Atas das reuniões da Comissão da Gestão do Ar (série) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/1 (1939) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 
Título: Atas das reuniões da Comissão da Gestão do Ar 
Título do fundo: Comissão da Gestão do Ar de Sines 
Datas extremas: 1984/03/14-1992/03/09 
Dimensão da unidade de descrição: dois maços. 
Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar 

Fonte imediata de aquisição e transferência: documentação remetida para o Arquivo Histórico através da 

Guia de Remessa de 2011/06/15. A documentação proveniente do Serviço de Proteção Civil foi remetida 

pela Guia de Remessa de 2012/12/03. 

Âmbito e conteúdo: Contém as atas do Gabinete Coordenador e do Plenário, reunidas em duas subséries. 

Inclui as convocatórias e os documentos anexos. 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Esta série é referida na Portaria 1253/2009 de 14 de Outubro pelo 

número de ordem 598. Tem como prazo de conservação administrativa 5 anos e como destino final a 

conservação. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines. 

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica.  

Condições de acesso: O acesso está restrito às condições de conservação dos documentos. 

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização. 

Instrumentos de descrição: IDD nº 31: nº 1, nº 31. 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição. 

Datas de descrição: 2012/07/05; 2013/07/15; 2013/08/08. 

Plano de Classificação: 120.06 
Assuntos: Proteção do Meio Ambiente; Gabinete da Área de Sines; Poluição atmosférica; Atas das reuniões 

Cota: D3/3/A/5 

 
 
 

Atas das reuniões do Gabinete Coordenador da Comissão de Gestão do Ar (subsérie) 
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Código de referência: PT/CMSNS/CGA/1/001 (2351) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Atas das reuniões do Gabinete Coordenador da Comissão de Gestão do Ar 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1984/03/14-1991/09/27 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo:  Contém as atas das reuniões do Gabinete Coordenador, bem como as convocatórias 

e os documentos anexos. Do Gabinete Coordenador faziam parte a Câmara Municipal de Sines, a Direção 

Geral da Qualidade, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a Direção Regional de Energia, o Gabinete 

da Área de Sines, a Direção Regional de Évora do Ministério da Indústria e Energia, um representante da 

indústria da Área de Sines. São assuntos a instalação da Comissão, o regimento da Comissão, descarga do 

carvão em Sines, análise dos dados relativos à qualidade do ar, silos de cimento na vila de Sines, formas de 

informação à população, acidente num pomar de citrinos, intoxicação de habitantes na Área de Sines, Rede 

de Medida de Poluentes Atmosféricos. Conservaram 24 atas: seis do ano de 1984 (1984/03/29, 1984/05/31, 

1984/07/03, 1984/09/11, 1984/10/30, 1984/11/27), sete de 1985/01/08, 1985/02/03, 1985/05/07, 1985/07/02, 

1985/09/17, 1985/10/21 e 1985/12/09), quatro de 1986 (1986/03/03, 1986/03/18, 1986/05/08 e 1986/06/03), 

uma de 1987 (1987/03/24), uma de 1988 (1988/04/14), uma de 1989 (1989/10/31), uma de 1990 

(1990/03/13) e três de 1991 (1991/06/18, 1991/09/17 e 1991/09/27). 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 1. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CMSNS/CGA/1/002 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/08 

Plano de classificação: 120.06 

Assuntos: Atas das reuniões; Proteção do Meio Ambiente; Gabinete da Área de Sines; Poluição atmosférica 

Cota: D3/3/A/5 

 

Atas das reuniões do Plenário da Comissão da Gestão do Ar de Sines (subsérie) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/1/002 (2352) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Atas das reuniões do Plenário da Comissão da Gestão do Ar de Sines 

Título do fundo: Comissão da Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas:  1984/05/03-1990/11/20 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 
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Âmbito e conteúdo:  Contém as atas anuais de 1984 (1984/05/03), de 1985 (1985/04/09), 1986 

(1986/04/08, 1988 (1988/02/02), 1989/10/31, 1990 (1990/088/21, 1990/10/09, 1990/11/20). São assuntos a 

eleição do presidente da Comissão, a aprovação do dossier da instalação, a aprovação da comparticipação 

financeira das entidades participantes, aprovação de orçamentos e planos de atividades a definição da 

composição do Gabinete Coordenador, análise de dados da qualidade do ar, discussão de episódios de 

contaminação do ar, extinção do Gabinete da Área de Sines, Rede de Medida de Poluentes Atmosféricos. 

Contém as convocatórias, a proposta e o plano de atividades para 1991. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 31. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CMSNS/CGA/1/001 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/12 

Plano de classificação: 120.06 

Assuntos: Atas das reuniões; Extinção do Gabinete da Área de Sines 

Cota:   D3/3/A/5 
 

Correspondência recebida e expedida pela Comissão de Gestão do Ar (série) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/2 (1940) 
Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 
Título: Correspondência recebida e expedida pela Comissão de Gestão do Ar 

Título do fundo; Comissão da Gestão do Ar de Sines  
Datas extremas: 1984/05/05 -1999/06/11 
Dimensão da unidade de descrição: cinco maços. 

Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Fonte imediata de aquisição e transferência: Documentação remetida para o Arquivo Histórico através da 

Guia de Remessa de 2011/06/15. A documentação proveniente do Serviço de Proteção Civil foi remetida 

pela Guia de Remessa de 2012/12/03. 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e expedida relativa a problemas críticos de poluição (citrinos 

em Santiago do Cacém, silos da CIMPOR); visita de estudo a instalações industriais em França pelas 

comissões de gestão do ar portuguesas; propostas de legislação e regulamentação; troca de 

correspondência relativa à caracterização do ruído ambiente na Área de Sines, em 1988; recursos humanos; 

pedidos de informação. Inclui, em anexo à correspondência, os relatórios de qualidade do ar (Janeiro, Março 

de 1989, ano de 1995). Contém correspondência recebida remetida pela diretora geral relativa a medições do 

ar, caracterização meteorológica; relatórios; discussão do plano de atividade e orçamentos, modelos de 

publicação de editais com os valores das concentrações atmosféricas de ozono, de acordo com a Portaria nº 

623/96 de 31 de Outubro, bem como informações sobre o valor da comparticipação da Câmara Municipal de 

Sines. 
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Avaliação, Seleção e Eliminação: Esta série é referida na Portaria 1253/2009 de 14 de Outubro pelo 

número de ordem 331. Tem como prazo de conservação administrativa 5 anos e como destino final a 

conservação. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines. 

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica.  

Condições de acesso: O acesso está restrito às condições de conservação dos documentos. 

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização. 

Instrumentos de descrição: IDD nº 31, nº 2, 4, 25,32. 
Notas: Proveniente do Gabinete do Ambiente, guia de remessa de 2011/06/15, nº 82, 83. 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição. 

Datas de descrição: 2012/07/05 
Plano de Classificação: 150.04.07 
Assuntos: Correspondência recebida; Poluição atmosférica; Central térmica; Carvão; Gabinete da Área de 

Sines 
Cota: D3/3/A/5; D3/3/C/5 

 

Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar de Sines (subsérie) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/2/001 (2341) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1990/11/08-1990/11/14 

Dimensão da unidade de descrição:  2 documentos 

Âmbito e conteúdo:  Ofício proveniente da Direção Geral da Qualidade do Ambiente a remeter um 

exemplar do Inventário de Emissões de Poluentes Atmosféricos, dirigido à diretora técnica da Comissão. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 25. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação:  120.10 

Assuntos: Poluição atmosférica 

Cota:  D3/3/C/5 

 

Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar (subsérie) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/2/002 (2228) 
Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 



11 

 

Título da Unidade de instalação: Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar 
Título genérico do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Datas extremas: 1986/03/07-1986/06/03 

Dimensão da unidade de descrição: 1 maço. 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida e expedida com a Escola Nacional de Saúde Pública 

acerca da bibliografia disponível acerca do assunto poluição atmosférica e consequências para a saúde. 

Inclui a correspondência acerca do regulamento da Comissão. 
Instrumentos de descrição: IDD nº 31, nº 8. 
Datas de descrição: 2013/07/15 

Plano de classificação:120.10 

Assuntos: Poluição atmosférica 
Cota: D3/3/A/5 

 

Correspondência para dar despacho (subsérie) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/2/003 (2334) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Correspondência para dar despacho 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1988/06/03-1990/07/11 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo: Contém documentos preparatórios para as reuniões, correspondência recebida da 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo. São assuntos os comentários a relatórios sobre a 

qualidade do ar, programas europeus relativos à proteção do ambiente, danos detetados em culturas 

agrícolas da Área de Sines, recrutamento de técnicos, reclamações de munícipes. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 19. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de classificação: 120.10 

Assuntos: Poluição atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar de Sines (subsérie) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/2/004 (2335) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
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Datas extremas: 1990/01/05-1990/06/28 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo:  Contém copiadores de correspondência expedida, correspondência recebida e 

anexos aos ofícios, minutas. São assuntos a medição de níveis de enxofre do ar, representantes na 

Comissão Técnica de Normalização do Ar, realização de um plano de emergência externo de Sines, relatório 

sobre danos detetados em pomares de citrinos em Santiago do Cacém, análise de poluentes. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 20. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. Nota ao título: título original: Gabinete da Comissão Concelhia da 

Proteção Civil: para Dra. Maria Augusta 

Datas de descrição: 2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.10 

Assuntos: Poluição atmosférica 

Cota: D3/3/C/5 

 

Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar de Sines (subsérie) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/2/005 (2353) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Correspondência recebida pela Comissão de Gestão do Ar de Sines  

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines  

Datas extremas: 1984/03/12-1990/11/19 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo:  Contém correspondência recebida proveniente da Câmara Municipal de Sines, 

Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente, Eletricidade de Portugal, EPSI, Carbogal, Companhia Nacional 

Petroquímica, Ministério do Plano e da Administração do Território, cooperativas de produtores agrícolas, 

Associação dos Municípios do Distrito de Setúbal, Gabinete da Área de Sines, Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém, Administração Regional de Saúde de Setúbal, Direção Regional de Agricultura do Alentejo. São 

assuntos o Encontro Nacional Sobre o Complexo de Sines, agendamento de reuniões, programas de 

meteorologia, participação em encontros científicos, ocorrências de poluição atmosférica, envio de estudos 

relativos ao ruído ambiente na Área de Sines, relatório sobre a questão do etileno, acidentes em pomares de 

citrinos, financiamento comunitário para o desenvolvimento de programas ambientais. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 32. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. Nota ao título: título original: Atas. 

Regras ou convenções: Descrição elaborada por Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines. 

Datas de descrição:  2013/08/12 

Plano de Classificação: 120.10 

Assuntos: Poluição Atmosférica; Complexo Industrial de Sines 

Cota:   D3/3/A/5 
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Regulamentos da Comissão de Gestão do Ar de Sines (série) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/3 (1941) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 
Título: Regulamentos da Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Datas extremas: 1981/11/18-1993/07/23 
Dimensão da unidade de descrição: 3 maços. 
Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Fonte imediata de aquisição e transferência: Remetida pela Guia de Remessa de 2012/12/03. Proveniente 

do Gabinete do Ambiente, guia de remessa de 2011/06/15, nº 83. 

Âmbito e conteúdo: Contém os processos de elaboração do regulamento em 1982, 1984 e o regulamento 

definitivo de 1993. 
Avaliação, Seleção e Eliminação: Não consta da Portaria de Gestão Documental nº1253/2009 mas 

considera-se ser de conservação permanente. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines. 

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica.  

Condições de acesso: O acesso está restrito às condições de conservação dos documentos. 
Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização. 
Instrumentos de descrição: IDD nº 31, nº 3, nº27, Nº 29. 
Nota às datas: datas predominantes: 1981-1982, 1984, 1993. 
Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição. 

Datas de descrição: 2012/07/05; 2013/08/07 
Plano de classificação: 120.02 
Assuntos: Regulamento 
Cota: D3/3/A/5 

 

Regulamento da Comissão de Gestão do Ar de Sines (1993) (subsérie) 
 
Código de referência: PT/ CMSNS/CGA/3/001 (2344) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Regulamento da Comissão de Gestão do Ar de Sines (1993) 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1993/06/14-1993/07/23 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo: Contém um exemplar do regulamento, uma informação de serviço e correspondência 

recebida. O regulamento data de 14 de Junho de 1993. 

Instrumentos de descrição: IDD nº 31, nº 3. 
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Datas de descrição: 2013/08/07 

Plano de classificação: 120.02 

Assuntos: Regulamento 

Cota:   D3/3/A/5 

 

Propostas de regulamento da Comissão de Gestão do Ar de Sines (subsérie) 
 
Código de referência: PT/ CMSNS/CGA/3/002 (2345) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Propostas de regulamento da Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1981/11/18-1982/01/27 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo: Contém cópias de legislação (Despacho Normativo nº 29/87 de 20 de Março, relativo 

aos limites de concentração de poluentes na atmosfera; Portaria nº 507/81 de 25 de Junho concernente ao 

regulamento geral das comissões de gestão do ar), remessa da primeira proposta do regulamento da 

Comissão de Gestão do Ar pela Secretaria de Estado do Ambiente (1981), remessa de uma segunda versão, 

pela Secretaria de Estado do Ambiente (1982). 

Instrumentos de descrição: IDD 31, nº 27. 

Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação: 120.02 

Assuntos: Regulamento 

Cota:   D3/3/A/5 

 

Regimento do Gabinete Coordenador da Comissão de Gestão do Ar de Sines (documento 
simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/3/003 (2348) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Regimento do Gabinete Coordenador da Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1984/05/31 

Dimensão da unidade de descrição:  1 capilha. 

Âmbito e conteúdo: O regimento foi elaborado no âmbito da Portaria 507/81 de 25 de Junho. Contém a 

descrição da composição do órgão, os deveres e os direitos dos seus membros, as competências e 

indicações sobre o funcionamento interno. 
Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 29. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/07 
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Plano de Classificação:  120.02 

Assuntos: Regulamento 

Cota:   D3/3/A/5 

 

                                    Relatórios da qualidade do ar (série) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4 (2322) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatórios da qualidade do ar 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1988-1997 

Dimensão da unidade de descrição:  15 cadernos e dois maços. 

Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

História custodial e arquivística: Proveniente do Serviço de Proteção Civil. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: Transferência. O Arquivo Municipal de Sines estabeleceu 

como prazo de transferência para arquivo definitivo vinte cinco anos sobre a data de produção. Remetida 

pela Guia de Remessa de 2012/12/03. 

Âmbito e conteúdo:  Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente. 

Avaliação, Seleção e Eliminação:  Não consta da Portaria de Gestão Documental nº1253/2009 mas 

considera-se ser de conservação permanente. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines.  

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica atribuída pelo 

produtor.  

Condições de acesso: Acesso livre.  

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização.  

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 9-18, nº21-23. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição:  2013/08/02 

Plano de classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição atmosférica 

Cota:   D3/3/A/5; D3/3/C/5 
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Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados 
relativos a Setembro 1988 (documento simples) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/001 (2324) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a 

Setembro 1988 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Datas extremas: 1988 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 

Âmbito e conteúdo:  Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Norte Romão, Filomena Boavida Esgalhado e Rui Nobre Gonçalves. 

Instrumentos de descrição: IDD 31, nº 9 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/02 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição Atmosférica  

Cota:   D3/3/C/5 

 

Relatório da Qualidade do Ar de 1997 (documento simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/002 (2227) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da Qualidade do Ar de 1997 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1997/09/15 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 

Âmbito e conteúdo:  Relatório da qualidade do ar de 1996 remetido pelo ofício nº 12003 de 1997/09/15. O 

relatório foi elaborado por Maria Augusta Campos e Paulo José C. Beliche. Contém a identificação das 

estações e postos de medida, as normas da qualidade do ar, a qualidade do ar na área de jurisdição 

compreendida através da análise dos resultados. 

Instrumentos de descrição:  IDD nº 31, nº 7. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição:  2013/07/15 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição Atmosférica 

Cota: D3/3/A/5 
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Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Outubro de 1988 (documento simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/003 (2325) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a 

Outubro de 1988 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1988 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 

Âmbito e conteúdo: Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Norte Romão, Filomena Boavida Esgalhado e Rui Nobre Gonçalves. 

Instrumentos de descrição: IDD 31, nº 10 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição:  2013/08/02 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição Atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Dezembro de 1988 (documento simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/004 (2327) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a 

Dezembro de 1988 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1989 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 

Âmbito e conteúdo: Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Norte Romão, Filomena Boavida Esgalhado e Rui Nobre Gonçalves. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 11. 

Notas: Nota ao título: título formal. 
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Datas de descrição: 2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição Atmosférica 

Cota: D3/3/C/5 

 

Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Abril e Maio de 1989 (documento simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/005 (2328) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a Abril e 

Maio de 1989 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1989 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 
Âmbito e conteúdo:  Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Henrique Figueiredo, António Norte Romão e Filomena Boavida Esgalhado. 

Instrumentos de descrição: IDD 31, nº 12. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição: 2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição Atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Junho de 1989 

(documento simples) 
 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/006 (2329) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a Junho 

de 1989 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines  

Datas extremas: 1989 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 
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Âmbito e conteúdo: Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Henrique Figueiredo, António Norte Romão e Filomena Boavida Esgalhado. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 13. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição Atmosférica 

Cota: D3/3/C/5 

 

Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Julho e Agosto de 1989 (documento simples) 

 
Código de referência: PTCMSNS/CGA/4/007 (2330) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a Julho e 

Agosto de 1989 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1989 

Dimensão da unidade de descrição:  2 cadernos. 

Âmbito e conteúdo:  Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Henrique Figueiredo, António Norte Romão e Filomena Boavida Esgalhado. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 15. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Janeiro e Fevereiro de 1990 (documento simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/008 (2331) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a Janeiro 

e Fevereiro de 1990 
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Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1990 

Dimensão da unidade de descrição:  2 cadernos. 

Âmbito e conteúdo: Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Henrique Figueiredo, António Norte Romão e Filomena Boavida Esgalhado. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 16. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição atmosférica 

Cota: D3/3/C/5 

 

Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Março e Abril de 1990 (documento simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/009 (2332) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a Março 

e Abril de 1990 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1990 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 

Âmbito e conteúdo:  Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de Ana Luísa Ferreira, António Henrique Figueiredo, e Filomena Boavida Esgalhado. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 17. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição: 2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos 
a Novembro de 1988 (documento simples) 

 

Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/010 (2333) 
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Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório da qualidade do ar: estações com recolha de dados informatizada, dados relativos a 

Novembro de 1988 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1988 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 

Âmbito e conteúdo:  Contém os relatórios mensais da qualidade do ar elaborados a partir de uma recolha 

informatizada nas estações de Monte Velho, Sonega e Monte Chãos. Inclui os dados de outras áreas 

monitorizadas. Os documentos foram elaborados pela Direção Geral da Qualidade do Ambiente, da 

responsabilidade de António Norte Romão, Filomena Boavida Esgalhado e Rui Nobre Gonçalves. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 18. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Relatório; Poluição atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Relatório do inquérito à fuga de butadieno (documento simples) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/011 (2336) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório do inquérito à fuga de butadieno 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1990/06/21-1990/07/10 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo: Contém o relatório relativo à fuga de butadieno no terminal portuário ocorrida no dia 20 

de Junho de 1990, elaborado pela NESTE Chemicals. Foi nomeada uma comissão de inquérito que produziu 

o inquérito. O documento contém a descrição da ocorrência, conclusões, recomendações e anexos. 

Instrumentos de descrição: IDD 31, nº 21. 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 

Assuntos: Poluição atmosférica; Desastre ecológico 

Cota:   D3/3/C/5 
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Relatório sobre danos detetados em pomares de citrinos do concelho de Santiago do Cacém 
(documento simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/012 (2337) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório sobre danos detetados em pomares de citrinos do concelho de Santiago do Cacém 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1990 

Dimensão da unidade de descrição:  1 caderno. 

Âmbito e conteúdo: Relatório produzido pela Comissão de Gestão do Ar. Estrutura-se em vários capítulos; 

situação anormal dos pomares de citrinos, entidades contactadas, riscos de poluição na zona, efeitos dos 

poluentes atmosféricos na agricultura, análise dos estudos efetuados, conclusão, medidas imediatas a tomar 

e anexos. 

Instrumentos de descrição: IDD 31, nº 22. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CMSNS/CGA/2/004; PT/CMSNS/CGA/1 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 
Assuntos: Poluição atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Relatório relativo aos danos detetados em pomares de citrinos em 1989 (documento 
simples) 

 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/4/013 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Relatório relativo aos danos detetados em pomares de citrinos em 1989 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1989-1990 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo: O relatório refere-se a ocorrências no mês de Outubro de 1989. Divide-se em três 

partes: qualidade do ar na zona de Sines durante os meses de Setembro e Outubro, condições 

meteorológicas na região de Sines durante o mesmo período, simulação da dispersão de SO2 e conclusões. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 23. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CMSNS/CGA/2/004; PT/CMSNS/CGA/1 

Notas: Nota às datas: datas críticas. 

Datas de descrição:  2013/08/05 

Plano de Classificação: 120.08 
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Assuntos: Poluição atmosférica 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Formação Profissional (série) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/5 (2339) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Formação Profissional 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1991 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

História custodial e arquivística: Proveniente do Serviço de Proteção Civil. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: Transferência. O Arquivo Municipal de Sines estabeleceu 

como prazo de transferência para arquivo definitivo vinte cinco anos sobre a data de produção. Remetida 

pela Guia de Remessa de 2012/12/03. 

Âmbito e conteúdo:  Contém os documentos fornecidos durante as ações de formação profissional. 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Não consta da Portaria de Gestão Documental nº1253/2009 mas 

considera-se ser de conservação permanente. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines.  

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica atribuída pelo 

produtor.  

Condições de acesso: Acesso livre.  

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização.  

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 24. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  
Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação: 120 

Assuntos: Formação profissional 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Jornadas da Qualidade, Ambiente e Segurança da Refinaria de Sines (subsérie) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/5/001 (2340) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Jornadas da Qualidade, Ambiente e Segurança da Refinaria de Sines 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
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Datas extremas: 1991 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo: Contém a documentação fornecida aos participantes nas Jornadas: duas 

comunicações (António Martins Cereja e Brian Sweeney), programa e catálogo da 3ª Mostra Filatélica do 

Núcleo Filatélico do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Petrogal. A ação decorreu nos dias 

28, 29 e 30 de Novembro de 1991 na Refinaria de Sines. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 24. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. 

Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação:  120 

Assuntos: Formação profissional 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Convocatórias para as reuniões (série) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/6 (2342) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Convocatórias para as reuniões 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines  
Datas extremas: 1984/05/03-1990/12/12 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

História custodial e arquivística: Proveniente do Serviço de Proteção Civil. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: Transferência. O Arquivo Municipal de Sines estabeleceu 

como prazo de transferência para arquivo definitivo vinte cinco anos sobre a data de produção. Remetida 

pela Guia de Remessa de 2012/12/03. 

Âmbito e conteúdo: Documento pelo qual os membros das comissões, conselhos, entre outros, são 

informados da realização de uma reunião, data, hora, local da mesma e ainda da necessidade da sua 

presença. 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Não consta da Portaria de Gestão Documental nº1253/2009 mas 

considera-se ser de conservação permanente. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines.  

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica atribuída pelo 

produtor.  

Condições de acesso: Acesso livre.  

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização.  

Instrumentos de descrição: IDD 31, nº 26. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CMSNS/CGA/1 
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Notas: Nota ao título: título formal. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição: 2013/08/07 

Plano de classificação: 120.07 

Assuntos: Convocatória 

Cota:   D3/3/C/5 

Convocatórias para as reuniões (subsérie) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/6/001 (2343) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Convocatórias para as reuniões 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines  
Datas extremas: 1984/05/03-1990/12/12 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Âmbito e conteúdo: Contém as convocatórias para as reuniões ordinárias, extraordinárias e plenárias, bem 

como as agendas de trabalho. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 26. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CMSNS/CGA/1 

Notas: Nota ao título: título formal. 

Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação: 120.07 

Assuntos:   Comissão de Gestão do Ar 

Cota:   D3/3/C/5 

 

Processo de instalação (série) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/7 (2346) 

Entidade detentora: Câmara Municipal de Sines 

Título:  Processo de instalação 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1982/02/08-1987/03/26 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

História custodial e arquivística: Proveniente do Serviço de Proteção Civil. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: Transferência. O Arquivo Municipal de Sines estabeleceu 

como prazo de transferência para arquivo definitivo vinte cinco anos sobre a data de produção. Remetida 

pela Guia de Remessa de 2012/12/03. 

Âmbito e conteúdo: Nomeação dos membros. 
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Avaliação, Seleção e Eliminação: Não consta da Portaria de Gestão Documental nº1253/2009 mas 

considera-se ser de conservação permanente. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines.  

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica atribuída pelo 

produtor.  

Condições de acesso: Acesso livre.  

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização.  

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 28. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação: 120.01 

Assuntos: Comissão de Gestão do Ar 

Cota:   D3/3/A/5 

 

Processo de instalação da Comissão de Gestão do Ar (documento composto) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/7/001 (2347) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Processo de instalação da Comissão de Gestão do Ar 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1982/02/08-1987/03/26 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida da Secretaria de Estado do Ordenamento e 

Ambiente relativa à instalação da Comissão, bem como duas versões do "dossier da instalação". As versões 

são semelhantes e referem-se ao regulamento da Comissão, o contrato a assinar entre a Comissão e o 

Gabinete da Área de Sines, plano de atividades para 1982 e Plano de Orçamento. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 28. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. 

Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação: 120.01 

Assuntos: Gabinete da Área de Sines; Regulamento 

Cota:   D3/3/A/5 
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Copiador de correspondência expedida (série) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/8 (2349) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Copiador de correspondência expedida 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1984/06/05- 1990/12/12 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 

Nome do produtor: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

História custodial e arquivística: Proveniente do Serviço de Proteção Civil. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: Transferência. O Arquivo Municipal de Sines estabeleceu 

como prazo de transferência para arquivo definitivo vinte cinco anos sobre a data de produção.  

Âmbito e conteúdo:  Documento que reúne os sumários ou as cópias dos ofícios expedidos. 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Não consta da Portaria de Gestão Documental nº1253/2009 mas 

considera-se ser de conservação permanente. 

Ingressos adicionais: Ingressos anuais de documentação proveniente dos serviços da Câmara Municipal 

de Sines.  

Sistema de organização: Ordenação principal funcional e ordenação secundária cronológica atribuída pelo 

produtor.  

Condições de acesso: Acesso livre.  

Condições de reprodução (Copyright): O único meio de reprodução permitido é a digitalização.  

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 30. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. 

Regras ou convenções: ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 2ª Edição.  

Datas de descrição:  2013/08/07 

Plano de classificação: 120.09 

Assuntos: Copiador geral de correspondência expedida. 

Cota:   D3/3/A/5 

 

Copiador de correspondência expedida (subsérie) 
 
Código de referência: PT/CMSNS/CGA/8/001 (2350) 

Entidade detentora:  Câmara Municipal de Sines 

Título:  Copiador de correspondência expedida 

Título do fundo: Comissão de Gestão do Ar de Sines 

Datas extremas: 1984/05/05-1990/12/12 

Dimensão da unidade de descrição:  1 maço. 
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Âmbito e conteúdo: Contém a cópia dos ofícios remetidos pela Comissão de Gestão do Ar para várias 

entidades, nomeadamente a Direção Geral de Saúde, a Direção Geral da Qualidade do Ar, o Gabinete da 

Área de Sines, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Câmara Municipal de Sines, Ministério da 

Indústria, Companhia Nacional de Petroquímica, Serviços de Engenharia Sanitária, Junta de Freguesia de 

Sines, associações ecologistas, Administração Regional de Saúde de Setúbal, Direção Geral da Energia, 

Administração do Porto de Sines, Carbogal, Ministério da Agricultura, Zona Agrária de Odemira e Santiago 

do Cacém, NESTE-Produtos Químicos, Comissão de Coordenação da Região do Alentejo. 

Instrumentos de descrição:  IDD 31, nº 30. 

Notas: Nota ao título: título atribuído. Nota ao título: título original: Copiador. 

Datas de descrição:  2013/08/08 

Plano de classificação: 120.09 

Assuntos: Copiador geral de correspondência expedida. 

Cota:   D3/3/A/5 
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