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Continuidade Digital: antecedentes

Documento preparatório:
Preservação comum de património digital: 
contributo para um debate inadiável

Objetivos, Conclusões, Continuidade…

Disponíveis em:
http://1seminariopreservacaopatrimoniodigital.dglab.gov.pt/

http://1seminariopreservacaopatrimoniodigital.dglab.gov.pt/
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Grupo de trabalho Continuidade Digital

Iniciativa e coordenação: DGLAB

Constituição: participantes 1.º seminário

Características: transversalidade

Continuidade Digital



Objetivo: analisar a viabilidade de constituição de uma rede comum de preservação de património digital
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Custos – analisados dois cenários:

- PID empreendida a título individual

- PID empreendida no contexto de uma rede comum
(plataforma tecnológica comum, custos partilhados)

Continuidade Digital
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Simulador de custos de preservação digital (Excel) a utilizado pelas entidades interessadas:

http://1seminariopreservacaopatrimoniodigital.dglab.gov.pt/projeto-continuidade-digital/documentos-
de-projeto/

http://1seminariopreservacaopatrimoniodigital.dglab.gov.pt/projeto-continuidade-digital/documentos-de-projeto/


Continuidade Digital

Obstáculos 
no 

contexto 
da AP

Natureza 
jurídica

Organização 
e articulação

Natureza 
orçamental

Conclusões

Governação



Opinião dos potenciais aderentes:
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Opinião dos potenciais aderentes:

Os aderentes podem contribuir financeiramente 
para um repositório comum, como contrapartida de 
serviços prestados?

Continuidade Digital
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Alternativas de financiamento que assegurem a 
independência da rede:

- outros serviços pagos:
- monitorização das tecnologias 
- outras alternativas (…)

- preservação digital distribuída
(investigação e desenvolvimento adicionais)



Ponto de situação

DGLAB:

Continuidade Digital

https://roda.arquivos.pt/http://rodain.roda-community.org/

Equipa GTCD

Projetos em curso: ex. Centro Hospitalar São João, Miso Music

Programa Ciência Aberta - GT Política Nacional de Ciência Aberta

https://roda.arquivos.pt/
http://rodain.roda-community.org/


DGARQ - RODA:                                                   Repositório de Objetos Digitais Autênticos

2006-2007

articulação com a política de gestão de documentos da Administração Pública
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Perspetivas futuras

Continuidade Digital
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Continuidade Digital

mais informação em:

http://1seminariopreservacaopatrimoniodigital.dglab.gov.pt/projeto-continuidade-digital/

contactos, dúvidas, esclarecimento, suporte:

DGLAB, inovação e administração eletrónica

dsiae@dglab.gov.pt

http://1seminariopreservacaopatrimoniodigital.dglab.gov.pt/projeto-continuidade-digital/
mailto:dsiae@dglab.gov.pt

