Título da comunicação: O projeto de gestão integrada da informação da
Secretaria-geral do Ministério da Saúde.

Resumo:
O objeto desta comunicação é partilhar o trabalho realizado pela Secretaria-Geral
do Ministérioda Saúde (SGMS) no sistema de informação da Saúde.
Segundo o Decreto Regulamentar n.º 23/2012, de 9 de fevereiro, compete à
Secretaria-Geral, nomeadamente:


Promover boas práticas de gestão de documentos nos serviços e
organismos do MS;



Coordenar as ações referentes à organização e preservação do património e
arquivo histórico e proceder à recolha, tratamento, conservação e
comunicação dos arquivos, que deixem de ser de uso corrente nos
respetivos organismos produtores;



Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a
promover a inovação, modernização e a política de qualidade, no âmbito do
MS.

Neste sentido, o labor da SGMS assenta num modelo de gestão integrada da
informação, concebido para acompanhar as diversas fases do ciclo de vida da
informação, planeando e executando essa gestão na criação, organização,
utilização, conservação, avaliação, seleção e eliminação de documentos,
independentemente do seu suporte.
As suas linhas de atuação estão claramente identificadas e podem traduzir-se da
seguinte forma:
 Elaboração de política e/ou plano estratégico para os sistemas de arquivos
do MS;
 Coordenação técnica;

 Realização de ações de formação para todos os organismos do MS face ao
número reduzido de quadros técnicos na área do arquivo;
 Função normativa;
 Colaboração na produção de instrumentos de gestão documental;
 Estimular a criação de redes de trabalho colaborativo e de conhecimento;
 Potenciar a partilha de informação e de conhecimento e a promoção e
divulgação de boas práticas (MS).

Assim, numa perspetiva transversal, a SGMS pretende:
 Promover a qualidade dos arquivos enquanto recurso da atividade de
gestão, administrativa e científica;
 Simplificar,

racionalizar

e

contribuir

para

uma

reengenharia

de

procedimentos administrativos;
 Implementar um conjunto de boas práticas no domínio da gestão de
documentos;
 Criar condições para a salvaguarda sustentada do património arquivístico.
Por forma a dar resposta às funções fulcrais da SGMS na área dos arquivos, e
proceder à respetiva reengenharia de processos administrativos, foi necessário
delinear um planeamento de médio/longo prazo, consubstanciado num macro
projeto de planeamento estratégico dos arquivos do MS e, concomitantemente,
delinear um planeamento de curto prazo, em forma de micro projetos, assentes em
diferentes grupos de trabalho e respetivos planos de ação, em várias instituições
do MS.
Esta metodologia permitiu identificar as linhas de atuação/investigação e,
igualmente, desenhar linhas de atuação futura.

Nesta senda, partiu-se do diagnóstico da situação, elaborando, em conjunto com a
Direção-Geral do Livro, do Arquivo e das Bibliotecas (DGLAB), um questionário à
situação arquivística dos Serviços e organismos do MS, seguindo-se um conjunto
de visitas técnicas, que procuraram atingir várias tipologias de instituições.
Em simultâneo, criaram-se grupos de trabalho com as principais temáticas que se
pretendiam aprofundar, tendo em vista a normalização, regulação e disseminação
de boas práticas.
Por fim, elaboraram-se planos de ação, tendo em vista a atuação nos micro
projetos das entidades parceiras da SGMS.
Em consonânciâ com o que se elencâ, â visâo dâ SGMS relâtivâmente âo ârquivo e
consolidâr-se como instituiçâo estrâtegicâ de coordenâçâo do sistemâ de ârquivos
do MS, promovendo umâ gestâo integrâdâ dâ informâçâo, que contribuâ pârâ â
quâlidâde dâ informâçâo de sâude, o rigor no âcesso, bem como â preservâçâo dâ
memoriâ institucionâl dos ârquivos do MS.
A principâl missâo do serviço serâ â de progrâmâr, coordenâr e âcompânhâr
tecnicâmente â gestâo integrâdâ dâ informâçâo nos serviços e orgânismos do MS,
promovendo boâs prâticâs de gestâo de documentos e normâlizândo processos e
procedimentos.
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