
      projeto Continuidade Digital  

      SOS digital - 2014.03.31 

    recolha de dados: passo 1 



passo 1 

Tarefas previstas no passo 1 do cronograma do 

projeto: 
  

   1. compilação de legislação, bibliografia, documentos 

 técnicos. 

   2. levantamento de terminologia e definições. 

   3. Identificação de normas e regras de metadados. 

   4. Identificação de formatos  utilizados e formatos de 

 preservação. 
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objetivos 

● determinar existência ou não de ambiente regulador e das 

suas caraterísticas e do grau de cumprimento de cada 

comunidade de prática ou instituição  a esse ambiente. 

● avaliar o grau de similitude dos diferentes vocabulários e 

conceitos identificados. 

● encontrar eventuais correspondências entre os elementos 

constitutivos e avaliar possibilidades de mapear para uma 

estrutura comum. 

● identificar formatos comuns, avaliar  a existência de 

alternativas de preservação para cada domínio patrimonial. 
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normas: 
referidas pelos membros do GT 
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normas: 
metodologia de recolha complementar 
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normas: 
metodologia de recolha complementar 

Para cada CdP: 
 

  1/ internacionais e / ou nacionais; 
 

  2/ gerais e específicas; 
 

  3/ traduções portuguesas (se existentes / acessíveis). 
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normas: 
distribuição da amostra constituída  
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normas: objetivo 
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Encontrar eventuais correspondências entre os 

elementos constitutivos; 

 

Avaliar possibilidades de os mapear para uma 

estrutura comum 



normas: objeto 
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normas: objeto 
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normas: objeto 

elementos de informação 
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normas: objeto 

elementos de informação 
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normas: objeto 

Contexto dos recursos A. B. M. 

Produtores 
x * 

autor x x x 

colaborador x x 

destinatário x x 

detentor x x x** 

Colecionador x x ? 

Funções x 

Pontos de acesso normalizados x 

*Produção: 

Escola / Estilo / Movimento. Oficina/Fabricante. Centro de Fabrico. Grupo Cultural. Entidade 

Emissora. 

** Instituição proprietário 
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formatos: objetivos 

Conhecer os formatos de arquivo digital usados, de 

forma genérica, nos diversos domínios patrimoniais 

ou pelas comunidades de prática. 
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formatos: metodologia  

Elaborar um inquérito a uma amostra representativa 

dos diversos domínios patrimoniais ou comunidades 

de prática. 
 

Amostra constituída pelos domínios patrimoniais  

representados no grupo de trabalho e não 

representados (rádio e fotografia). 
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formatos: metodologia 

Inquérito: 
 

composto por uma lista de formatos de arquivo 

digital passíveis de utilização (independentemente 

do fim). 

<referenciar todos os formatos usados> 
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formatos: metodologia 

Inquérito: 

lista elaborada com base no Digital Formats Web 

site da Biblioteca do Congresso e outras recursos: 

 
•The Digital Formats Web site: 

 http://www.digitalpreservation.gov/formats/index.shtml 

•FILExt: search engine: 

http://filext.com/alphalist.php?extstart=^A 

•The National  Archives PRONOM: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=new 
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formatos: metodologia 

Lista: 

● os formatos referenciados na lista não tiveram, à 

partida, qualquer prevalência sobre outros não 

incluídos; 

● considerados formatos / versões; 

● lista estava aberta para poder ser completada; 

● as categorias definidas apenas por comodismo 

conceptual. 
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formatos: metodologia 

Não se 

considerando as 

categorias: 

 

• Geo-espacial 

• Arquivo web 
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formatos: síntese 

Tratamento estatístico é prematuro, mas para já… 
 

 foram apurados 152 formatos/versões para 

 os universos patrimoniais dos arquivos, 

 cinema, museus e tv. 
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formatos: imagem fixa 
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formatos: texto 
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formatos: som 
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formatos: genéricos 
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formatos: imagens em movimento 
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formatos: datasets 
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estruturas vocabulares indicadas 

pelos membros do GT (inc.) 
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estruturas vocabulares identificadas 

por domínio 
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estruturas vocabulares 

 

● Cooptadas 22; 

● Encontradas muitas mais, mas apenas 

selecionadas as que apresentam algum tipo de 

formalização; 

● Muitas estruturas vocabulares em sites 

comerciais ou na wikipedia. 
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estruturas vocabulares 

 

Dois tipos de estruturas identificadas: 
 

   1. as que incidem sobre a atividade:  

○ nomenclaturas médicas, científicas; 
 

   2. as que incidem sobre a descrição da atividade 

○ arquivos, cinema, museus… 
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    legislação 

Levantamento sumário por domínio integrando 

diplomas agrupados por assunto com: 
 

● assuntos específicos com particular interesse 

para atuação de cada CdP ou  preservação 

digital;  
 

●  assuntos comuns (Direitos de Autor e Conexos / 

Depósito Legal).  
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    legislação 

Apresentação normalizada de cada diploma 

contempla a seguinte informação: 

 

• N.º de ref.ª;  

• Designação do Diploma; 

• Descrição do conteúdo; 

• Observações. 
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    legislação 

Difícil de enquadrar legalmente: 
 

• Património Científico; 
 

Difícil de definir tipo de domínio patrimonial: 
 

• Videojogos lúdicos. 
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