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1. Pergunta de partida Como é que a CLAV pode 
ajudar a Administração 
Pública (AP) e o Setor Público 
Empresarial (SPE)* a 
responder aos desafios 
arquivísticos da 
Transformação Digital (TD)?

• *-Pode incluir outras entidades abrangidas na proposta de Regime Jurídico de Classificação e 
Avaliação da Informação Arquivística



2. Uma estratégia de alinhamento com as políticas 
europeias e nacionais de transformação digital

2016

2018
2020

2022

Declaração de 
Talín

Plano de ação 
para a AP em 

linha

Orientações para a  
digitalização até 

2030

RGPD

Seleção de algumas datas marcantes das 
políticas, planos e programas europeus

Quadro europeu 
de 

interoperabilidade 
- estratégia

Programa 
Europa digital



2. Uma estratégia de alinhamento com as políticas 
europeias e nacionais de transformação digital

“… a visão geral continua sendo a de se 
esforçar para [a Administração] ser 
aberta, eficiente e inclusiva, 
fornecendo serviços públicos digitais 
sem fronteiras, interoperáveis, 
personalizados, fáceis de usar e de ponta 
a ponta para todos os cidadãos e 
empresas, em todos os níveis da 
administração pública”

Declaração de Taline (2017)

Inclui: 
Digitalização dos serviços públicos:

. Governo como plataforma - Serviços públicos 
em linha, seguros e acessíveis
. Capacidade de processamento de grandes 
quantidades de dados e de uso de inteligência 
artificial
. Mais digitalização
. Interoperabilidade entre todos os níveis 
da AP
. Maior eficácia da ação pública, incluindo as 
capacidades de fiscalização e investigação a 
situações  ilegais [transparência]

COM(2021) 
118 final



Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 108/2017

2. Uma estratégia de alinhamento com as políticas europeias e 
nacionais de transformação digital

O alinhamento da 
DGLAB com as políticas e 

estratégias definidas, 
garantindo a salvaguarda 

de requisitos 
arquivísticos: 

um potencial fator crítico 
de sucesso

Plano de ação para a Transição digital (2020)



Macroestrutura 
Funcional/ MEF (*)
(complementa MIP)

2011

Projeto 
Harmonização 
de processos 
de negócio 

(3.ºs níveis)

2013

Projeto ASIA –
Avaliação 

Suprainstitucional
da Informação 

Arquivística

2014 20152012 2016 2017

Lista Consolidada 

arquivística / LC

Lista Consolidada 
para a 

classificação e 
avaliação da 
informação 

arquivística / LC

RCM 51/2017 –
Papel Zero 

(desmaterialização)

(*) Segue-se à Macroestrutura Temática. (**) - Programa Administração Eletrónica e Interoperabilidade Semântica (criado em 2008 e com 

última atividade em 2017).

RCM 12/2012 –
Plano estratégico 
TIC na AP / M15-

CEAE

3. Cronologia de uma mudança em curso

Participação colaborativa da AP 
Com definição de  
metodologia pela 

DGLAB

PAEIS (**)



2018 2020 2021 20222019 …

Plataforma CLAV

1.ªs portarias de gestão de 
documentos modelo LC

(*) Aguarda aprovação.

Regime Jurídico da Classificação e Avaliação da 
Informação Arquivística (*)

PAT –
Definição do 
Programa de 

Apoio Técnico

Comunidade CLAV

Site “Conhecer CLAV”

Encontro Nacional 
CLAV

Modelo de dados 
canónico / AMA (p/ 

RMC)

RCM n.º 30/2020: 
Plano de ação para 
a Transição digital

Objetivo:
Reforçar a dinâmica 

colaborativa

3. Cronologia de uma mudança em curso

Plataforma CLAV: 
testes de interação 

com a AP + SPE

Plataforma CLAV: ativação de 
funcionalidades de interação AP e SPE 

/ DGLAB, …



CLAV*
Disponível em 

clav.dglab.gov.pt

5. Plataforma CLAV: um facilitador

A CLAV 
possui 

funções de 
acesso aberto 

e outras 
apenas  

acessíveis 
após registo 

(em 
representação 

das 
organizações 
da AP e SPE)



Visualizaão (en Visual 
Graph) das relações entre 
Classes e destas com
Entidades (organizações)Modelo ontológico: Relações das Classes com outras entidades abstratas

4. Plataforma CLAV: um facilitador



- Catálogo de processos de negócio (com 
base num modelo ontológico) 
- Abordagem funcional e suprainstitucional
para organizar e avaliar informação
- Apoio à aplicação do RGPD

4. Plataforma CLAV: um facilitador



Metodologia de avaliação versus
Resultados da  Lista Consolidada / CLAV

Quem faz o quê 
no Estado?

Que informação 
pública é eliminada e 

conservada?

4. Plataforma CLAV: um facilitador



4. Plataforma CLAV: um facilitador

Uma solução “inteligente” para agilizar interação 



Políticas e 
estratégias 
europeias e 

nacionais de TD e 
gestão da 

informação na AP

Modelo ontológico da 
Plataforma CLAV

Plataforma CLAV

Plataformas 
- Dados.Gov
- EPortugal…

Projeto M51-CLAV

SGD +

…

SGD +
Business System +

…

API

Web 
Semântica

Plataforma
- iAP Preservação digital 

(modelo OAIS)

(a)

(a) – Envio de autos de eliminação. Pode ser via API.

4. Plataforma CLAV: um facilitador



Exemplo da Ficha técnica 7 – “Constituição de agregações”

Programa de apoio técnico

1) Instrumentos de  apoio
- Manuais e orientações 
- Fichas técnicas
- Instruções CLAV

Programa de Apoio 
Técnico - Eixos:

1) Instrumentos de  apoio 
2) Consultoria
3) Formação

Disponíveis na CLAV e no site web DGLAB 

https://arquivos.dglab.gov.pt/servicos/documentos-tecnicos-e-normativos/lista-de-documentos/

PAT (v. 2021) prevê articulação e a colaboração de outras entidades 
com DGLAB (ex. entidades formadoras, redes de arquivos, etc)

4. Plataforma CLAV: um facilitador



[SIP-Submission Information Package]

Adapt. Penteado (2019)
Modelo para uma boa gestão da informação pública desmaterializada

4. Plataforma CLAV: um facilitador



Com base num 
modelo 

ontológico

Com metodologia 
DGLAB associada

2. Plataforma CLAV

3. Regime 
Jurídico da 

classificação 
e avaliação 

+ RG

1. Lista 
Consolidada

Componente 
informacional

Componente 
tecnológica

Componente 
legal

ETAPAS:
1. Proposta base
2. Debate interministerial
3. Possibilidade de 

proposta conjunta 
MC/MEAP

4. Estudo de impacto
5. Iniciativas / retoma do 

processo 
6. Consulta de outras 

entidades
7. Aprovação

Onde estamos (=2022)

5. Um novo Regime Jurídico 
para aprovação



• “Regime Jurídico da classificação e avaliação da informação 
arquivística”  - Principais novidades da proposta:

• 1. Revogação da legislação que obligava à elaboração de Portarias de gestão de documentos 
(Regulamento + Tabelas de seleção + Modelos de formulários)

• 2. Agilização da aprovação das Tabelas de seleção
• 3. Uso obrigatório da Plataforma CLAV para:

▫ Elaboração, atualização e aprovação mais rápida do Plano de Classificação / Tabela de 
seleção organizacional ou multi-organizacional (baseado na LC)

▫ Controle de eliminação por DGLAB
▫ Envio e aprovação de relatórios de avaliação de documentação acumulada
▫ Envio de planos de preservação digital
▫ Envio de planos de substituição de suporte

Versão de 2018 
(para processo de 

reapreciação)

5. Um novo Regime Jurídico para aprovação



• “Regime Jurídico da classificação e avaliação da informação 
arquivística” - Principais novidades da proposta:

• 4. Registo e classificação de documentos de arquivo e sua colocação em agregações
• 5. Garantia de preservação digital e boa preservação da informação em meio 

analógico
• 6. Existência de SGD ou business systems sistemas de negócios com requisitos 

adequados para a gestão da informação arquivística (cf. possibilidade de programa 
de financiamento para o efeito)

• 7. Cumprimento do "Regulamento Geral de Classificação e Avaliação da Informação 
Arquivística" (RG) (complementar ao "Regime Jurídico ..:")

• 8. DGLAB - Elaboração de um programa de apoio técnico
• 9. DGLAB - Fiscalização e aplicação de contra-ordenações
• 10. Período de transição para aplicação dos novos diplomas – até 3 anos

•

5. Um novo Regime Jurídico para aprovação



2. Plataforma CLAV

3. Regime 
Jurídico da 

classificação 
e avaliação 

+ RG

1. Lista 
Consolidada

Componente 
informacional

Componente 
tecnológica

Componente 
legal

Comunidade 
CLAV

NOVO

A transformação digital 
não se faz sem as 

pessoas

Componente 
societal

6. Uma comunidade de utilizadores 
em crescimento



• Membros de:
▫ Entidades da Administração Pública e do Setor 

Público Empresarial,
▫ Empresas de software e de prestação de 

serviços arquivísticos,
▫ Universidades e entidades formadoras (ex: 

docentes, formadores, investigadores e 
estudantes das áreas da(s) Ciência(s) da 
Informação, das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, da Gestão Pública, etc);

• Cidadãos em geral;
• …

6. Uma comunidade de utilizadores em 
crescimento



6. Uma comunidade de utilizadores em crescimento

Novo site DGLAB

Contamos com a v/ 
participação!

Out. – Nov. 2021: Iniciativas DGLAB/PAT para Redes de arquivo das CIM 
Médio Tejo e Região de Leiria (Ex. aplicação LC na área do Urbanismo 
municipal)



6. Uma comunidade de utilizadores em crescimento



7. CLAV: uma perspetiva alargada

• CLAV não é apenas uma Plataforma (disponível em https://clav.dglab.gov.pt )
• É também:  

▫ Uma ontologia de processos da AP e do SPE

▫ Uma metodologia de classificação e avaliação da informação pública 
▫ Uma visão sistémica sobre a gestão da informação pública

▫ Uma solução eficiente e inteligente para interações com o órgão de coordenação
▫ Uma proposta de legislação arquivística de enquadramento à mudança
▫ Uma comunidade de utilizadores em crescimento
▫ Uma resposta à Transição digital

 para potenciar o cumprimento do RGPD, disponibilizar dados abertos (por ex., para a 
web semântica) e interoperáveis, permitindo uma adequada gestão do ciclo de vida de big
data, aplicações de inteligência artificial, implementação de soluções de blockchain, etc.



CLAV: um caminho para percorrermos juntos

Contem connosco!



Muito obrigado pela vossa atenção!

pedro.penteado@dglab.gov.pt


