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O que é?

• Plataforma que visa assistir (dar suporte) à classificação e avaliação da 
informação gerada na Administração Pública Portuguesa (AP).



Classificação?
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Avaliação?

Conservação

Eliminação



Como foi pensado…

• Lista Consolidada
• Tabelas de Seleção / Fontes de Legitimação: TS/LC, PGD/LC, PGD, 

RADA/CLAV, RADA
• Autos de Eliminação



Lista Consolidada

Catálogo dos processos da AP: 
taxonomia classificativa com 4 níveis



Lista Consolidada: 1º e 2º níveis

Funções e subfunções das 
entidades



Lista Consolidada: 3º nível

Processo



Lista Consolidada: 4º nível

Subdivisão do Processo



Lista Consolidada: 4º nível

Subdivisão do Processo



Lista Consolidada: 4º nível

Subdivisão do Processo



Processo: informação

• Bloco descritivo: informação de apoio ao preenchimento ou utilização
• 700.10.001



Processo: informação

• Bloco contexto: informação de suporte às decisões
• Tipo de processo;
• Transversalidade;
• Donos;
• Participantes;
• Processos relacionados;
• Legislação.



Processo: informação

• Bloco de decisões: informação de suporte à avaliação



Processo: informação

• Bloco de decisões: informação de suporte à avaliação



Lista Consolidade: em resumo

• Uma floresta taxonómica de processos de negócio
• Um catálogo de entidades da AP
• Uma lista de tipologias, conjuntos de entidades: autarquias, 

freguesias, etc
• Um catálogo legislativo de todos os documentos necessários de 

suporte
• Uma base de dados de termos de índice



Tabela de Seleção/Fonte de Legitimação

• Subconjunto da Lista Consolidada
• 5 tipos:
• TS/LC – Tabela de Seleção criada na CLAV
• PGD/LC – Portaria de Gestão de Documentos criada de acordo com a LC
• PGD – Portaria de Gestão de Documentos
• RADA/CLAV – Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada criado na 

CLAV
• RADA - Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada 
• ?RAS – Relatório de Avaliação Simplificada



Auto de Eliminação

• Lista de processos/classes
• Lista de agregações



Auto de Eliminação

• Lista de processos/classes
• Lista de agregações



Auto de Eliminação

• Lista de processos/classes
• Lista de agregações



Auto de Eliminação

• Lista de processos/classes
• Lista de agregações



Autos de Eliminação: verificação

• 75 verificações
• Um modelo AE interno único
• Erros com códigos a partir de 512



Workflow de funcionamento
1. Entidade + DGLAB à criam a TS da entidade

2. TS é carregada no SGD da entidade

3. Dentro do SGD a TS é usada como suporte à classificação  e como suporte aos 

alertas de criação de autos de eliminação

4. O SGD envio os AE à CLAV

5. A CLAV analisa o AE e valida uma série de situações de erro

6. Havendo erros é enviado um relatório a quem enviou o AE

7. Não havendo erros o AE entra num fluxo interno de aprovação

8. O desfecho final é comunicado à entidade e a informação do AE armazenada



Arquitetura da versão usada hoje



Arquitetura de Produção: API de Dados

API de Dados: servidor em 
nodeJS

API Gateway

Clav-Auth: autenticação



API REST
Application Programming Interface



API: interface swagger



API: interface swagger



API: funcionamento

• A API aceita pedidos a qualquer momento:
• Swagger
• Curl: linha de comando
• Através de outros programas



Swagger



Swagger



Swagger



Swagger



Swagger



Swagger



Swagger



Swagger



API: pedir 
com um 
programa



Workflow do envio dum AE

• O SGD faz um POST (envio) dum AE;
• Recebe a resposta do envio: OK ou lista de erros;
• O SGD pode monitorizar o estado do pedido…
• Recebe o despacho final



Post dum AE

• Swagger
• Linha de Comando
• Programa



AE em CSV



Post dum AE: programa em Python

email ?!?



Post dum AE: programa em Python



Post dum AE: resposta sem erros

Código do pedido criado: 2022-0000336



Post dum AE: resposta com erros



Monitorização dum AE submetido



Monitorização dum AE submetido



Conclusões

• Modelação: Lista Consolidada, Tabelas de Seleção (5 tipos), Auto de 
Eliminação (1 modelo interno para os 5 tipos);
• Lista Consolidada: invariantes, algoritmo do DF, etc;
• Tabelas de Seleção: criação e consulta, fecho transitivo de processos;
• Autos de Eliminação: criação e verificação (quase 80 verificações e 

situações de erro!).



Provocação

“ É minha convicção que, sem o apoio da CLAV, só é possível criar uma 
e apenas uma Tabela de Seleção correta!!!”

Qual será?...

PS: Apenas um exemplo do que mudou…



CLAV 2016-2022: uma viagem…

Questões?

José Carlos Ramalho (jcr@di.uminho.pt)
Dep. Informática – Universidade do Minho
14 de Setembro de 2022


