Ex.mo(s) Senhor(es):

ASSUNTO: Convite aberto para sessão de trabalho colaborativo sobre a Plataforma
modular para a classificação e a avaliação da informação pública

Destinatários: Todas as empresas de desenvolvimento de software utilizado na gestão da
informação pública
A Direção‐Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) é o organismo responsável
pela implementação da Medida 51 do Simplex + (“Arquivo Digital”) que tem como objetivo
constituir uma plataforma modular para:
a) disponibilizar instrumentos transversais de gestão da informação que visam classificar e
avaliar os documentos produzidos e recebidos nas organizações públicas;
b) desmaterializar os procedimentos de avaliação e de controlo da eliminação da
informação arquivística pública (cf. https://www.simplex.gov.pt/medidas ).
Para a sua concretização tem atualmente em execução, no âmbito do SAMA 2020, a candidatura
“M51-CLAV - Arquivo Digital: Plataforma modular para a classificação e a avaliação da
informação pública”.
A referida Plataforma, ao simplificar e desmaterializar procedimentos, introduz um novo
mecanismo de interação da DGLAB com as organizações públicas, facilitando a articulação com
os seus sistemas de informação, particularmente os sistemas de gestão de documentos de
arquivo (records systems).
Esta Plataforma terá ainda um papel relevante na sequência do disposto na RCM n.º 51/2017 e
das necessidades decorrentes da desmaterialização de processos e de informação.
Decorre atualmente a fase de levantamento de requisitos da Plataforma para o qual vimos por
este meio convidar todas as empresas de software utilizado na gestão da informação pública a

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Edifício da Torre do Tombo, Alameda da Universidade - 1649-010 LISBOA, PORTUGAL
Telefone: (+351) 210 037 100 - Fax: (+351) 210 037 101

participar numa sessão de trabalho colaborativo, para fornecer a sua perspetiva sobre o assunto
em referência.
A sessão ocorrerá no próximo dia 4 de julho, entre as 10h e as 13h, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1. Apresentação do Projeto M51-CLAV;
2. Identificação dos requisitos funcionais e não funcionais relativos à Plataforma modular;
3. Identificação de requisitos necessários à desmaterialização do procedimento de
avaliação e de eliminação, incluindo a submissão de novas propostas;
4. Identificação de serviços de interação com sistemas de informação, particularmente os
sistemas de gestão de documentos de arquivo (records systems);
5. Identificação de serviços e produtos com os quais será necessário fazer interface (ex.:
iAP, Dados.gov, LOD);
6. Identificação e caraterização dos mecanismos de interação entre organizações públicas
e o cidadão para a disponibilização e caracterização de informação pública (em
articulação com o Portal do Cidadão e o Portal Dados.gov).
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 30 de junho, às 12 horas, para
o email dsan@dglab.gov.pt .
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