
O que 

Roadmap do 

4C poderá 

fazer por si! 

 

Investindo em  

Gestão de Informação Digital 

Um caminho em direção à sustentabilidade  

Ações para Associações  

Visão 

Dentro de 5 anos (2020) será mais fácil desenvolver ou 

adquirir serviços mais eficientes e económicos de gestão de 

informação digital, uma vez que os custos, os benefícios e 

os modelos de negócio subjacentes serão melhor 

compreendidos. A modelação de custos será uma atividade 

que fará parte do processo de planeamento e gestão de 

qualquer repositório digital. 



Consulte http://4cproject.eu/rmfeedback para mais informação sobre este roadmap. Em http://curationexchange.org poderá encontrar 

ferramentas de apoio à compreensão dos custos inerentes à gestão de informação digital. 

Associações 

Organizações que representam os interesses dos seus membros afiliados, promovendo a adoção de boas-práticas e a definição de políticas de gestão de informação. 

Mensagem O quê Quando 

2015 2016 2017 2018 2019 

Identifique o valor da 

sua informação e tome 

decisões 

Estabeleça relações com outras organizações de modo a 

facilitar a transferência e a troca de objetos digitais. 

  

   

Exija e escolha 

sistemas mais 

eficientes 

Promova a normalização de processos em vários domínios e 

produza recomendações que auxiliem as organizações na seleção 

de sistemas mais eficientes. Trabalhe com fornecedores e clientes 

para melhorar e traduzir cadernos de especificações de sistemas. 

   

  

Desenvolva 

infraestruturas e 

serviços escaláveis 

Partilhe as suas conclusões sobre os benefícios económicos na 
utilização de infraestruturas partilhadas e sobre as vantagens de 
um bom planeamento que tenha em conta o crescimento do 
volume de informação. Forneça um ambiente neutro que inspire 
confiança para promover a partilha experiências. 

 

 

   

Considere a gestão de 

informação digital 
uma atividade 

sustentável 

Forneça material didático e de evangelização para promover 

as atividades de gestão de informação nas organizações. 

Facilite aos prestadores de serviços a promoção das suas 

ofertas de modo a dinamizar o mercado. 

    
 

Torne o financiamento 

dependente do custo dos 

objetos digitais ao longo 

do seu ciclo de vida 

Promova ferramentas e métodos para melhor determinar os 

custos de gestão de informação digital e dissemine boas-

práticas. 

    
 

Seja transparente e 

colabore para reduzir 

custos 

Sintetize e dissemine informação sobre custos e benefícios económicos 

de uma boa gestão de informação digital. Adote uma postura neutra e 

universal permitindo às organizações reduzir os seus custos de gestão. 

Fomente uma cultura de confiança entre todos os seus afiliados. 

     




