
O que 

Roadmap do 

4C poderá 

fazer por si! 

Investindo em  

Gestão de Informação Digital 

Um caminho em direção à sustentabilidade  

Ações para Profissionais da informação  

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. 

Profissionais da informação 

Aqueles que possuem responsabilidades diretas na gestão de objetos digitais e que possuem conhecimento sobre os processos e técnicas de gestão de informação. 

Mensagem O quê Quando 

2015 2016 2017 2018 2019 

Identifique o valor da 

sua informação e tome 

decisões 

Consciencialize a gestão de topo para a importância da 

avaliação e seleção da informação digital e concentre os seus 

esforços nas atividades de curadoria com melhor custo-

benefício. 

  

   

Exija e escolha 

sistemas mais 

eficientes 

Estabeleça uma plataforma de entendimento relativamente às atividades 

inerentes à gestão de informação digital na sua instituição. Partilhe 

experiências e conhecimento empírico sobre ferramentas e técnicas para que 

outras instituições sejam capazes de identificar os seus próprios requisitos. 

  

   

Desenvolva 

infraestruturas e 

serviços escaláveis 

Analise racionalmente a capacidade da sua instituição para 

implementar serviços escaláveis de curadoria digital e compare 

esses resultados com o custo de terceirizar esses serviços. 
 

  

  

Considere a gestão de 

informação digital 

uma atividade 

sustentável 

Trabalhe junto dos utilizadores (da informação) para melhor 

compreender os custos e os benefícios das atividades de 

gestão de informação digital.  

  

  
 

Torne o financiamento 

dependente do custo dos 

objetos digitais ao longo 

do seu ciclo de vida 

Colabore com instituições semelhantes à sua e recorra a 

ferramentas para estimar os custos e benefícios da curadoria 

digital. Esteja preparado para clarificar todos os custos 

associados em cada etapa do ciclo de vida dos objetos digitais. 

    

 

Seja transparente e 

colabore para reduzir 
custos 

Aloque recursos para clarificar os custos e os benefícios de 

gerir informação digital e partilhe as suas conclusões com a 

sua comunidade. Solicite o mesmo tipo de informação aos 

seus pares. 

   

  




