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Ciclos de vida IBM, Microsoft e Software Livre 

ANTÓNIO, Rafael. Desafios profissionais da gestão documental 



FURTADO, José Afonso. Uma Cultura da Informação para o Universo Digital 

“as dificuldades na interacção 
com as tecnologias e no acesso 
a recursos de informação”  
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SILVA, Carlos Guardado. Perspectivas de investigação em Ciência da Informação  

7%

25%

2%

59%

7%

Gestão de

Processos

Gestão

Documental

Metadados Arquivos

Definitivos

Preservação

Digital



Upward, Frank . Structuring the Records Continuum - 
Part One: Postcustodial principles and properties.  

“as novas propostas sobre 
 arquivos da era pós-custodial não serão bem aceites quando 
forem abordadas de uma forma dualista. 
Em vez de opostas à era custodial devem constituir uma 
resposta às  
oportunidades de afirmação do papel dos arquivos. “ 
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   Valor informacional 

Valor probatório 

tempo 

•Informação mais transparente e utilizável; 
•Melhor tomada de decisões;  
•Análise de risco; 
•Incremento do diálogo com os clientes; 
•Capacidade de desenvolver novos produtos e 
serviços; 
•Garantia de segurança da informação; 
•Visão global da organização. 



Original ou Cópia digital ? 
 

• Normalização de formatos;  
• Obsolescência tecnológica; 
• Edifício legal; 
• Metadados descritivos, administrativos 

e estruturais; 
• Política de Preservação Digital! 

Desmaterialização 



• Computação em rede; 
• Armazenamento distribuído; 
• Redes sociais;  
• Pesquisa federada. 

Interoperabilidade na nuvem 





            
 

            MEF/ACE 





Sistema de Arquivo 

Produtor 

Pacotes de Informação 
 de Submissão 

Pacotes de Informação 
 de Arquivo 

Consumidor 

Pacotes de Informação 
 de Disseminação 

pesquisa 

lista de 
resultados 

pedidos 

OAIS 



Interoperabilidade 

Fornecedor 
de dados 

Fornecedor 
de Serviços 

Fornecedor 
de dados Fornecedor 

de dados 

OAI-PMH 



ECM/ERMS 

documentos  
activos 

 
 

documentos 
semiactivos 

Produção documental 
(correio, textos, ficheiros) 

                 técnicos       investigadores 

Preservação Digital 

arquivo 
definitivo 

eliminação 

transferência 

captura 

gestão gestão e preservação 

dados estruturados 

sistemas legados 

websites 

desmaterialização 
captura 

procura e acesso 

      ISAD(G) 

OAI-PMH 

OAIS 



Criação de 
Fórum / 

Observatório 
sobre 

Preservação 
Digital  




