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ASSUNTO: Suspensão da aplicação da Classe 700 do MEF/ASIA no Ministério da Saúde. 

A Secretaria-Geral (SGMS), instituição estratégica de coordenação do sistema de arquivo do Ministério da 

Saúde (MS), por força das suas atribuições e competências em matéria de prazos de conservação 

administrativa e de salvaguarda do património arquivístico do Ministério da Saúde, foi chamada a participar 

no Projeto Colaborativo ASIA (Avaliação Suprainstitucional da Informação Arquivística), desenvolvido pela 

Direção-Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas (DGLAB). 

 

A DGLAB disponibilizou o projeto para consulta pública, tendo a SGMS apresentado contributos de ordem 

técnica e legal, também acompanhados de várias propostas sugeridas por parte dos serviços e organismos do 

MS, que obtiveram a concordância da SGMS, os quais foram, oportunamente, enviados à DGLAB. Neste 

contexto, considera-se que a Lista Consolidada MEF/ASIA necessita de revisão, por forma a acolher a atual 

dinâmica informacional do Ministério da Saúde.  

 

Em consonância com o exposto supra, considera-se fundamental emanar instruções claras aos serviços e 

organismos do Ministério da Saúde, no sentido de assegurar a qualidade da informação de saúde, o rigor no 

acesso, bem como a preservação da memória clínica institucional. 

 

A SGMS assume o compromisso de apresentar uma proposta de trabalho, cujo resultado e aplicação no terreno 

garanta o superior interesse do produtor, acautelando as especificidades legais e técnicas que salvaguardam os 

profissionais de saúde, as instituições de prestação de cuidados de saúde e o próprio utente, bem como a 

investigação científica. 

 

Por conseguinte, a SGMS, em estreita articulação com a DGLAB, na pessoa do Diretor-Geral, Dr. Silvestre 

Lacerda, no que diz respeito à informação de saúde, determinou a suspensão temporária da aplicação da Classe 

700 do Projeto MEF/ASIA e sua revisão. 

 

Assim, de acordo com a Portaria n.º 157/2014, de 19 de agosto, e numa estratégia concertada com a DGLAB, 

divulgam-se as seguintes orientações:  
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1. A não aplicação da Lista Consolidada para a classificação e avaliação, na sua versão atual, em 

conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 2 do Anexo II da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 51/2017, de 19 de abril; 

2. A constituição de um Grupo de Trabalho para reformulação da Classe 700, em sintonia com as 

necessidades informacionais do Ministério da Saúde, acolhendo os contributos dos profissionais de 

saúde, nomeadamente os Colégios de Especialidade das Ordens Profissionais. 

A SGMS agradece, desde logo, a colaboração das instituições do Ministério da Saúde, reforçando que continuará 

a agir sempre no superior interesse dos profissionais e utentes. 

 

 

 

A Secretária-Geral 

 

 

 

 Sandra Cavaca 


		2018-04-17T14:03:02+0100
	Sandra Paula Nunes Cavaca Saraiva de Almeida




