Painel - Arquivos e reestruturação da Administração Pública
Coordenadores: Pedro Penteado e Miguel Infante

RESUMO: As recentes iniciativas de reforma da Administração Pública portuguesa,
particularmente as que se enquadram no Programa de Reestruturação da Administração
Central do Estado (PRACE), criado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º
124/2005, de 4 de Agosto, conduziram, entre outros, diminuição das estruturas administrativas
e criação de nova, bem como à simplificação, racionalização e reengenharia de procedimentos
administrativos, com o objectivo de obter a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos
cidadãos e empresas. Neste processo, o modelo de gestão dos arquivos da Administração
Central do Estado passou a centrar-se mais nas Secretarias-gerais dos minisérios, que
obtiveram novas responsabilidades na sua qualificação. Na reforma em curso, é crítico que os
arquivos possam ser bem geridos, de modo a garantir o acesso cointinuado à informação
arquivística por parte do Estado, do cidadão e das restantes entidades que dela necessitam.
Neste sentido, algumas iniciativas tiveram lugar em 2006, como a publicação, pelo
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (IAN/TT), de umas “Orientações para a
gestão de documentos de arquivo no contexto da reestruturação da Administração Central do
Estado”, um workshop com o objectivo de promover a reflexão e o debate em torno deste
documento e analisar as possibilidades de concertação de esforços, de alinhamento de
estratégias de intervenção e de metodologias de trabalho com vista a estabelecer o melhor
cenário de movimentação dos recursos de informação arquivística inerentes ao processo, bem
como outras iniciativas de debate.
Contudo, é importante continuar a reflectir sobre o assunto, oferecendo o Congresso da
BAD uma excelente oportunidade para o fazer, ajudando a encontrar problemas em aberto e
soluções para eles. Assim, o painel proposto irá reunir opiniões provenientes do universo dos
responsáveis das Secretarias-gerais e de arquivos de organismos reestruturados, bem como
de profissionaisde arquivos, sob a coordenação de Miguel Infante e de Pedro Penteado.
Participantes convidados:
Carlos Palma, Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Administração Interna;
Isabel Silva, Secretaria-Geral do Ministério da Economia e Inovação;
Maria João Pires de Lima, do Arquivo Distrital do Porto e
Rui Ferreira da Silva, do Instituto de Conservação e Restauro do Ministério da Cultura.

