Debater, preservar património digital
Preservar informação digital sempre que essa conservação é exigida durante períodos
de tempo prolongados, é uma tarefa gigantesca, complexa e dispendiosa. O projeto
Continuidade Digital tem por objetivo estudar a viabilidade de criar uma rede
multidomínio para preservação comum do património digital. No decurso deste
projeto temos constatado da necessidade de debater abertamente questões técnicas,
gestionárias e de financiamento que estão naturalmente presentes
na maior parte das pessoa que têm como missão ou tarefa quotidiana assegurar a
gestão a longo prazo de informação digital.
A DGLAB, no âmbito do projeto "Continuidade Digital", vai assim organizar uma
jornada de debate sobre preservação digital.
O objetivo é apresentar, esclarecer e debater conceitos base e avançados sobre
vários aspetos e perspetivas de preservação digital com o público interessado.
Neste sentido, vários oradores irão apresentar tópicos, estando a seguir disponíveis
para responder às perguntas e sugestões colocadas pelos participantes.
Para irmos ao encontro das dúvidas que possam existir, solicitamos a todos os
interessados que nos enviem as questões que queiram ver abordadas nesta iniciativa.
Procederemos, em função das solicitações recebidas, ao agrupamento das questões
similares, de forma a constituir tópicos que irão integrar o programa final.
Pretendemos desta forma ir de encontro às necessidades, pressentidas ou
constatadas, dos participantes.
As conclusões desta jornada assim como os vídeos das apresentações serão
disponibilizados na internet.
NOTA: Apenas serão tidas em contas solicitações diretamente relacionadas com
preservação digital.
As perguntas que não se enquadrem neste quesito não serão consideradas.
Para enviar as suas questões mande uma mensagem de correio eletrónico para
dsiae@dglab.gov.pt, com o título: “continuidade digital” escrevendo a(s)
questão(ões) no corpo de texto.
A data limite para envio de questões é 25 de maio
Data do evento: dia 18 de junho
Local: Auditório do Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Horário: 10h - 17:30h
Destinatários: todas as pessoas que detenham ou trabalhem com informação digital
suscetível de ser preservada. Pessoas que tenham interesse pelo tópico.
Entrada: gratuita mas com inscrição obrigatória
Data limite de inscrições: 16 de junho
Acesso ao formulário de inscrição
https://pt.surveymonkey.com/s/continuidadedigital

