
1.º ENCONTRO NACIONAL CLAV  

MESA REDONDA - “O QUE PODE SER A COMUNIDADE DE UTILIZADORES CLAV”: GUIÃO 

1. Os antecedentes que levaram a DGLAB a avançar com o Projeto CLAV são do  
conhecimento público e encontram-se publicados, por exemplo,  em 
https://publicacoes.bad.pt/revistas/index.php/arquivosmunicipais/article/view/1979 . 

2. A Plataforma CLAV está acessível desde o verão de 2018 em https://clav.dglab.gov.pt/, 
disponibilizando desse modo a Lista Consolidada e um conjunto de serviços essenciais 
para a classificação e avaliação da informação pública, além de facilitar a de interação 
da Administração com a DGLAB. Uma parte destas funcionalidades estão ou serão 
disponibilizadas para utilizadores registados.  

3. Na atualidade, são já muitas as organizações e os profissionais da Administração que 
usam no seu dia a dia a Plataforma, no apoio às suas ações de registo, classificação e 
avaliação da informação, e como base para uma boa gestão da informação arquivística 
pública e respetiva interoperabilidade. 

4. Prevê-se que num futuro próximo o universo de utilizadores cresça substancialmente, 
principalmente a partir das propostas de legislação em curso, atendendo a que a 
Plataforma terá um papel central na produção e atualização de instrumentos de gestão 
de documentos da Administração, com a publicação do Regime Jurídico da Classificação 
a Avaliação da Informação Arquivística (RJCAIA). 

5. Ao mesmo tempo prevê-se também a diversificação da tipologia de utilizadores 
abrangendo profissionais da Administração Pública, Setor Público Empresarial e outras 
entidades abrangidas pelo RJCAIA (incluindo informáticos destas entidades), bem como 
prestadores de serviços, fornecedores de software, empresas de gestão documental, 
entidades ligadas a formação setorial, investigadores e docentes (por ex.º na área da 
Ciência da Informação), cidadãos, etc.  

6. Neste sentido, há uma comunidade de utilizadores em crescimento, que tem de ser 
apoiada para poder fazer o seu caminho de valorização da informação pública. Ao 
mesmo tempo, pretende-se estimular a sua participação no processo de mudança em 
curso na área da gestão da informação. Impõe-se, assim, debater o que pode ser esta 
comunidade de prática. 

7. Neste contexto, solicita-se aos convidados para a Mesa redonda do 1.º Encontro CLAV 
que possam orientar a sua participação para responder às seguintes questões: 
a) Que modalidade de gestão poderá ser a mais adequada para a dinamização desta 

Comunidade? 
b) Que objetivos devem ser estabelecidos para ela, no biénio 2023-2024 e nos anos 

mais próximos? 
c) Que tipo de participação se pode pedir aos vários tipos de stakeholders envolvidos? 
d) Que estratégias, parcerias e ferramentas (incluindo ferramentas tecnológicas) 

poderemos utilizar para apoiar e desenvolver a Comunidade CLAV? 
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