
O que 

Roadmap do 

4C poderá 

fazer por si! 

Investindo em  

Gestão de Informação Digital 

Um caminho em direção à sustentabilidade  

Ações para Fornecedores de soluções 

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. 

Fornecedores de soluções 

Aqueles que por razões comerciais ou sociais desenvolvem e/ou disseminam produtos e serviços para suporte às atividades de gestão de informação digital. 

Mensagem O quê Quando 

2015 2016 2017 2018 2019 

Identifique o valor da 

sua informação e tome 

decisões 

Com base em ferramentas existentes (e.g. diretórios de 

formatos), desenvolva novos serviços de avaliação e seleção 

automática de informação digital. 
 

 

  

 

Exija e escolha 

sistemas mais 

eficientes 

Trabalhe junto dos seus clientes e da comunidade em geral para 

desenvolver, aclarar e otimizar processos de trabalho baseados 

em normas. Trabalhe com os seus clientes na especificação de 

novas soluções e crie modelos de negócio claros e transparentes. 

   

  

Desenvolva 

infraestruturas e 

serviços escaláveis 

Preste atenção à necessidade de tornar os seus serviços 

escaláveis. Disponibilize soluções de elevada qualidade e 

apresente dados de desempenho que demonstrem capacidade 

de dar resposta a necessidades cada vez mais exigentes. 

 

   

 

Considere a gestão de 

informação digital 

uma atividade 

sustentável 

Participe na definição de novos referenciais normativos e concentre-

se em garantir que o software permanece interoperável com a 

infraestrutura que o suporta. Desenvolva de forma aberta e 

colabore na criação de um mercado aberto, inclusivo e sustentável. 

    

 

Torne o financiamento 

dependente do custo dos 

objetos digitais ao longo 

do seu ciclo de vida 

Trabalhe com profissionais da informação de modo a 

desenvolver módulos de suporte à orçamentação em sistemas 

de gestão de informação digital. 

 

  

 
 

Seja transparente e 

colabore para reduzir 

custos 

Identifique claramente os benefícios e os objetivos das suas 

soluções de modo a complementar e clarificar a informação 

sobre custos e preços. 

  

   




