
Continuidade digital: 
preservação comum de património 

digital 

apresentação 



1. Objetivos 

● identificar e caraterizar requisitos para 

criação de uma Rede para a Preservação 

Comum de Património Digital 

● definir modelo de governação da RPCPD 

● definir processos de concretização da 

RPCPD 



1. Partir de uma linha de base de aceitação 

comum 

2. Aumentar o nível de variáveis e requisitos 

até uma linha em que se verifique 

divergência (não perceção de vantagem 

adicional) 

 

2.1 metodologia: modelo 

incremental 



A linha final, ou seja, o limite máximo de 

convergência a que os atores do grupo de 

projeto chegarem, será o domínio de 

implementação (fase 2) 

 

 

2.2 metodolologia: modelo incremental 



Pode haver mais que uma linha “final”:  

Neste cenário haverá vários níveis ou 

intensidades de participação na rede. Para 

cada linha identificada serão caraterizados 

níveis de participação. 

 

 

 

2.3 metodolologia: modelo incremental 



nível base 

Nível máximo 



2.4 ponto de partida 

1.  

1. vontade de preservar património digital. 

2. preservar património digital significa preservar 

informação digital contida em objetos físicos (ficheiros); 

3. os objetos físicos, independentemente da informação 

que veiculam, podem ter atributos comuns. 



3. Ferramentas de interação  

Já disponíveis: 

google groups -  para discussão de tópicos e correio 

eletrónico de grupo 

https://groups.google.com/forum/#!forum/continuidade-

digital 

google drive - para publicação de recursos e edição 

partilhada de documentos. 

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#my-drive  

https://groups.google.com/forum/#!forum/continuidade-digital
https://groups.google.com/forum/#!forum/continuidade-digital
https://groups.google.com/forum/#!forum/continuidade-digital
https://groups.google.com/forum/#!forum/continuidade-digital
https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#my-drive
https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#my-drive
https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#my-drive


4. Conceitos 
● Acesso 

• Autenticidade 

• Avaliação 

• Comunidades de Prática (CdP) 

• Custódia 

• Identificação de património 

digital 

• Vt. Avaliação 

• Infoestrutura para a preservação 

digital 

• Património digital 

• Preservação digital 

 

 

 

 

 

• Certificação e segurança de 

repositórios 

• Direitos de autor 

• Perspetiva de usabilidade 



5. Fases de trabalho previstas 

• fase 1 - aquisição de conhecimento e 

definição de requisitos 
o tempo = 12 meses? 

 

• fase 2 -concretização dos requisitos 

definidos? 
o Tempo = Depende da fase 1 



6. Tópicos 

Propostos: 

A - Identificação de patrimónios 

B - Infoestrutura 

C - Modelo de negócio 

D - Plano de concretização 



6.1 Tópicos: tarefas 

o abordagem por sequenciação (cronograma) de 

tarefas identificadas independentemente do tópico 

em que se inserem 

o passos de concretização com mais que uma tarefa 

a serem realizadas em paralelo 

o realização de um inquérito dirigido a instituições 

o processamento de dados e comparação com 

referências de conhecimento obtidas no grupo de 

trabalho 



7. Trabalho a efetuar 

• eventos paralelos (aquisição de 

conhecimento, divulgação, marketing) 
o organização de sessões com convidados para 

esclarecimento de pontos da agenda 
• Na calha : Nancy McGovern (EUA) - Maio 2014 

o SOS digital: Programa de esclarecimento e apoio 

aberto ao público 

o 2.º seminário… 



Perguntas? 

ou sugestões? 

disponibilidade para colaborar? 

Como gostariam/poderiam colaborar? 

O que acham do projeto? 

……. 


