
 

Projeto n.º POCI-05-5762-FSE-000043 

Beneficiária: Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.  

Apoio no âmbito do sistema de incentivos à qualificação da prestação do serviço público 

através da capacitação dos serviços públicos. 

Designação: SATDAP - Capacitação da Administração Pública 
 
 

Investimento total aprovado 

 
 
€ 50.000,01 

 
 
 

 
Apoio financeiro da UE 

 
28.475,01 € 
 

Data de início 
 

Data de conclusão 

01/12/2018 
 
31/12/2020 

 
Síntese do projeto 
 

Candidatura efetuada ao abrigo da operação pré-formatada 2, subprojecto B, com o intuito 

de reorganizar o sistema de gestão documental de um acervo de cerca de 5.000 metros 

lineares de documentação que a ACSS, IP herdou de várias instituições do setor da saúde. A 

implementação deste projeto permitirá responder às solicitações internas e externas de uma 

forma mais oportuna e célere. 

Pretende-se, no âmbito deste projeto: 

▪ Realizar um diagnóstico sobre o estado da organização, conservação/preservação e 

caracterização da massa documental para se avaliar e inventariar a documentação 

acumulada; 

▪ Assegurar a avaliação, inventariação, higienização, desinfestação e restauro, classificação 

e digitalização da documentação; 

▪ Reorganizar o sistema de gestão documental elaborando um plano de classificação e uma 

tabela de seleção. 

 

Execução física 
 

ATIVIDADES 

 EXECUÇÃO 
 
B1 – Realização de estudos/ diagnósticos 
 

 
Concluída 

 
B2 – Avaliação, inventariação, higienização, desinfestação e restauro, classificação 
e digitalização da documentação 

 
Concluída 

 
B3 – Reorganização do sistema de gestão documental/ arquivo 
 

 
Concluída 



 

 

 

 

INDICADORES 

REALIZAÇÃO EXECUÇÃO 
 
O.11.01.01.P 

 
N.º de ações de diagnóstico e/ ou de Avaliações de impacto 
regulatório com vista à simplificação legislativa e 
racionalidade processual. 

 
1 

 
Concluído 

 
O.11.01.04.P 

 
N.º de serviços públicos objeto de avaliação da respetiva 
prestação do serviço e da satisfação dos utentes. 

 
1 

Em 
elaboração 

 
O.11.01.05.P 

 
N.º de ações de promoção e divulgação com vista à 
disseminação de melhores práticas e partilha de 
conhecimento de novas formas de organização interna e de 
prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas. 

 
1  

Em 
elaboração 

RESULTADO EXECUÇÃO 
 
R.11.01.02.P 

 
% de processos objeto de reengenharia e/ou simplificação 
implementados, um ano após a conclusão da operação. 

 
100 

 
Em curso 

 

 

 

Fotos das instalações da ACSS onde está a decorrer o projeto 

 

Arquivo 34-A – Parque da Saúde: 

     

Arquivo na Rua da Bombarda: 

   

 

 


