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A comunicação começa por apresentar as iniciativas da Direção-Geral do Livro,  dos

Arquivos e  das  Bibliotecas  (DGLAB),  órgão de  coordenação  da  política  nacional  de

arquivos, com vista ao alinhamento da sua estratégia para a Administração Pública

(AP) com as políticas nacionais e europeias de transformação digital. 

Nesse sentido, é dada particular destaque à elaboração de instrumentos semânticos

para favorecer a interoperabilidade semântica na AP e à renovação da metodologia de

classificação e avaliação suprainstitucional da informação arquivística, que permitiu o

desenvolvimento, na última década, de projetos colaborativos que convergiram em

produtos  como  a   Macroestrutura  Funcional  (MEF)  ou  ,  mais  recentemente,  a

construção  da  Lista  consolidada  (LC)  (https://arquivos.dglab.gov.pt/programas-e-

projectos/modernizacao-administrativa/macroestrutura-funcional-mef/lista-

consolidada/ ) . 

Refere-se ainda a construção e disponibilização da Plataforma CLAV (clav.dglab.gov.pt)

que permite a consulta facilitada da ontologia elaborada a partir destes produtos, bem

como a agilização da interação com a DGLAB e uma melhor gestão de documentos nos

organismos públicos. Dá-se conta das iniciativas para a publicação de legislação que

suporte esta renovação da prática arquivística em torno destes instrumentos e do uso

da Plataforma.

Acentua-se  o  papel  do  Programa  Administração  Eletrónica  e  Interoperabilidade

Semântica  (PAEIS),  de  adesão  voluntaria,  que  configurou  a  construção  de  uma

comunidade  de  diálogo  e  de  prática  em  torno  principalmente  da  construção

exploração da MEF e do Governo eletrónico.  

Por  último,  salienta-se  a  iniciativa  recente  da  DGLAB  na  construção  de  uma

comunidade de utilizadores da metodologia de classificação e avaliação e do uso da

Plataforma CLAV para a uma gestão da informação pública mais eficaz,  de apoio à

transformação digital e desmaterialização em curso no país. Acentuam-se o papel que

esta comunidade pode ter neste contexto e os desafios à participação, para os vários

tipos de stakeholders. Dá-se conta do evento impulsionador desta comunidade, o 1.º

Encontro nacional da comunidade de utilizadores da plataforma CLAV, a realizar a 14

de  setembro  de  2022,  convidando-se  os  presentes  a  envolverem-se  na  dinâmica

colaborativa que se pretende criar. 


