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 Para conhecimento dos serviços e 
organismos integrados na administração 
directa e indirecta do Ministério da Saúde 

 

ASSUNTO: 

 

Aplicação de Questionários por parte da Direcção-Geral de Arquivos 

(DGARQ) à situação dos arquivos da Administração Central do Estado 

(ACE)  

A DGARQ, enquanto organismo coordenador do sistema nacional de arquivos, pretende vir a 

estabelecer os princípios de uma estratégia colectiva para a gestão dos documentos de 

arquivo. Para tal e no sentido de conhecer com rigor a situação dos arquivos da ACE, está a 

encetar um processo de lançamento de dois questionários a nível nacional, que venham a 

fornecer indicadores básicos sobre a estrutura e funcionamento dos sistemas de arquivo.  

Um dos Questionários destina-se a ser preenchido pelas Secretarias-Gerais entre 21 de Junho 

e 23 de Julho, e o outro, pelas restantes entidades de cada Ministério, cujo preenchimento 

decorrerá entre 28 de Junho e 15 de Setembro do corrente ano.   

A DGARQ irá realizar uma sessão pública de apresentação e divulgação dos questionários, no 

dia 28 de Junho, às 14H30M, nas suas instalações na Alameda da Universidade, em Lisboa, 

para a qual solicita que seja indicado um representante de cada serviço/organismo do 

Ministério da Saúde.  

Para apoio e esclarecimento de dúvidas, todos os contactos sobre este assunto devem ser 

estabelecidos para a DGARQ – dsaat@dgarq.gov.pt e para a Secretaria-Geral – 

arquivo@sg.min-saude.pt . 

Inclui-se, em anexo, a tipologia das entidades abrangidas pelo 2º Questionário. 

 
O Secretário-Geral 
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Lista das entidades abrangidas pelo 2.º Questionário 

(a preencher de 28 de Junho a 15 de Setembro) 

1. Entidades vigentes, referidas na lei orgânica de cada Ministério; 

2. Entidades criadas posteriormente à saída da lei orgânica, através de diploma específico. 

 

De acordo com a Tipologia do PRACE, incluem-se os órgãos consultivos, as entidades de 

suporte à governação, as entidades de suporte à gestão de recursos (para além da 

Secretarias-Gerais), os serviços operacionais e os serviços desconcentrados (apenas 

Direcções-Regionais, Administrações Regionais, Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional), bem como Governos Civis. 

 

As restantes entidades da Administração Central desconcentrada ou dos serviços operacionais, 

que possuam unidades distribuídas pelo território, devem coligir os dados relativos a estas 

unidades e integrá-los na sua resposta ao Questionário. 

Excluem-se do referido Questionário, em 2010: 

- Controlador financeiro; 

- Escolas e agrupamentos de escolas; 

- Estruturas de missão; 

- Forças Armadas; 

- Missões diplomáticas, representações permanentes, postos consulares e missões 

temporárias de Portugal; 

- Organismos tutelados autónomos; 

- Parcerias público - privadas; 

- Sector Empresarial do Estado; 

- Serviço Nacional de Saúde. 
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