
  

Ex.mo(s) Senhor(es):

ASSUNTO: Convite aberto para sessão técnica sobre a Plataforma para a Classificação e a 
Avaliação da Informação Arquivística  (CLAV)

Destinatários: Todas as empresas fornecedoras de software e de consultoria na área de gestão

documental

A Direção-Geral  do  Livro,  dos  Arquivos  e  das  Bibliotecas  (DGLAB)  é  o  organismo responsável  pela

implementação da  Plataforma para a Classificação e a Avaliação da Informação Arquivística (CLAV).

A CLAV visa interoperar com os sistemas de informação, nomeadamente com os sistemas de gestão

documental (SGD), permitindo a troca de informação relativa a planos de classificação e tabelas de

seleção, para a sua utilização pelos sistemas, bem como a desmaterialização dos procedimentos de

controlo da eliminação da informação (autos de eliminação).

Esta  Plataforma  disponibiliza  a  “Lista  Consolidada  para  a  classificação  e  avaliação  da  informação

arquivística”  (LC),  que  é  o  referencial  para  a elaboração  dos  instrumentos  de  gestão  documental

existentes  nos  SGD,  os  planos  de  classificação  e  tabelas  de  seleção  conformes  à  “Macroestrutura

Funcional” (MEF).

Neste âmbito, irá ser realizada uma sessão para apresentar as funcionalidades da CLAV e os requisitos

para os sistemas interagirem com a Plataforma, na qual gostaríamos de contar com a v/ participação. 

A sessão ocorrerá no próximo dia 4 de dezembro, entre as 14h e as 17h, no Edifício da Torre do Tombo,

Alameda da Universidade – Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação da Plataforma para a Classificação e a Avaliação da Informação Arquivística (CLAV –

http://clav.dglab.gov.pt/) no novo contexto da gestão documental na Administração Pública;

2.  Identificação  de  serviços  de  interação  com  os  sistemas  de  informação  das  organizações,

particularmente os sistemas de gestão documental, e os respetivos requisitos;

2.1 Apresentação da API de dados e respetivos serviços;
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2.2 Autenticação e segurança na API de dados;

2.3 Demonstrações de vários serviços: consultas, exportação de dados, etc.3. Identificação de

serviços e produtos com os quais existirá interface (ex.: iAP, Dados.gov, LOD).

Em breve irão ser realizadas outras sessões destinadas a apresentar a Plataforma aos utilizadores dos

sistemas de gestão de documentos. 

Solicitamos a confirmação da v/ participação, bem como o nome e os contactos do(s) v/

representante(s) (máximo 2 colaboradores), até ao próximo dia 29 de novembro, para o email

clav@dglab.gov.pt . 
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