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CURADORIA DIGITAL 

• A curadoria de dados emerge, em meados dos anos 90, associado à gestão de dados científicos; 

• O termo “curadoria digital”, surge no âmbito de um seminário organizado, em 2001, pelo Digital 

Preservation Coalition e pelo British National Space Centre, que reuniu arquivos e bibliotecas digitais e e-

ciência ; 

• O conceito de curadoria digital pode ser definido como a gestão e preservação ativa dos recursos digitais 

ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a pré-criação ou conceptualização para (re)utilização atual e 

futura; 

• Os conceitos “curadoria digital” e “preservação digital” têm sido, na maioria das vezes, utilizados 

indistintamente … mas haverá diferenças? 
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• Para Abbott (2008) a curadoria digital: 

• Para além da gestão e preservação dos objetos digitais a longo prazo, inclui as boas práticas na digitalização, a seleção do 

formato dos ficheiros e a gestão de grandes quantidades de informação para uso diário; 

• Incluí uma vasta categoria de profissionais que intervêm ao longo de todo o ciclo de vida, desde os técnicos de 

digitalização, criadores de conteúdos (metadados), decisores políticos, financiadores, gestores de repositórios, entre 

outros. 

 

• A preservação digital: 

• O “conjunto de atividades ou processos responsáveis por garantir o acesso continuado a longo-prazo à 

informação e restante património cultural existente em formatos digitais” (Ferreira, 2006) e que se preocupa “com 

a capacidade de manter a informação digital acessível, interpretável e autêntica, mesmo na presença de uma 

plataforma tecnológica diferente daquela inicialmente utilizada no momento da sua criação” (Carvalho, Ferreira & 

Rodrigues 2012). 

 

CURADORIA DIGITAL VS PRESERVAÇÃO DIGITAL 



Cristiana Vieira de Freitas 

17 de fevereiro de 2017 | Oeiras 

• Para Kunda & Anderson-Wilk (2001): 

• Preservação digital - apenas um dos aspetos da curadoria digital. nessa perspetiva, definem a 

preservação digital como a atividade necessária para garantir a preservação a longo prazo, bem 

como o acesso continuado aos objetos digitais enquanto estes forem necessários, de modo a 

poderem transmitir conhecimento às gerações vindouras. 

 

• Curadoria digital - um conjunto de atividades interdisciplinares orientadas à crescente necessidade 

de criar, gerir, utilizar e acrescentar valor aos objetos digitais ao longo do tempo, de forma eficaz. 

consideram, ainda, que a curadoria digital tem vindo a assumir uma importância crescente para as 

bibliotecas e outras instituições de memória responsáveis pela preservação (stewardship) de 

objetos digitais. 



CICLO DE VIDA DA CURADORIA DIGITAL 

• Abordagem do ciclo de vida da curadoria digital:  

• O modelo definido pelo DCC (Digital Curator Center) 

compreende onze fases: 

      Conceptualização, criação, acesso e uso, avaliação e seleção, 

eliminação, ingestão, ações de preservação, reavaliação, 

armazenamento, acesso e reutilização e transformação. 

• Modelo OAIS (Open Archival Information System) que define 

seis serviços ou entidades funcionais: 

 Ingestão, armazenamento de arquivo, gestão de dados, 

planeamento de preservação, acesso e administração. 
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OS PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO COMO 
CURADORES DIGITAIS 



• “Curation, which involves various activities that help facilitate discovery, access, dissemination 

and archiving of information, is what librarians or archivists have done for hundreds of years. 

This implies that the similar skill sets used in traditional library work may be beneficial to 

curation work involving digital data and information” (kim, Warga & Moen, 2013). 

 

• À semelhança das tarefas associadas à informação em suporte analógico, também no digital: “a 

curator must appraise its value and relevance to the community of potential users; determine 

the need for preservation; document provenance and authenticity; describe, register, and 

catalog its content; arrange for long-term storage and preservation; and provide a means for 

access and use” (NRC, 2015). 
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• Quais as competências, perfis e conhecimentos que devem adquirir os profissionais da 

informação para exercerem funções de curadoria digital? Qual deve ser o papel dos 

profissionais da informação na curadoria digital?  

 

CURADOR DIGITAL 

Digitalizar em massa 
(fontes manuscritas, 

fotográficas, fílmicas, 
sonoras, etc.) 

Promover, divulgar e 
apoiar a investigação 

Promover o acesso aberto 
à informação e ao 

conhecimento 

Garantir o acesso 
continuado 
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Informação 

Tecnologia 

Comunicação 

Gestão 

Aptidões pessoais 

Selecionar, preservar e manter 
coleções e arquivos de ativos ou 

dados digitais. 

Gestor de informação 

Arquivista 

Bibliotecário 

Gestor de conteúdos 

Gestor de dados 

Observatório da Universidade do Porto 
https://paginas.fe.up.pt/~lci/   

https://paginas.fe.up.pt/~lci/
https://paginas.fe.up.pt/~lci/
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CURADOR DIGITAL: MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 

• Do projeto DigCCurr (Digital Duration Curriculum), desenvolvido no seio de entidades americanas – Institute of 

Museum and Library Services (IMLS) em colaboração com a School of Information and Library science da 

Universidade da Carolina do Norte (UNC) e do National Archives and Record Administration (NARA) –, iniciado em 

2007, resultou uma matriz com identificação das competências e conhecimentos necessários para a curadoria 

digital. 

 

• O modelo europeu de competências e perfis para a curadoria digital, desenvolvido pela comissão 

europeia, no âmbito do programa Leonardo da Vinci, surge mais recentemente, em 2013, no âmbito de uma 

rede colaborativa, designada por DigCurV (Digital Curator Vocational Education Europe Project),  
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CATEGORIAS REQUISITOS 

Comunicação e relacionamento interpessoal Colaborar com os utilizadores, criadores, gestores, investigadores e colaboradores. 

Curadoria e preservação de conteúdos 
Compreender e executar atividades definidas no modelo de ciclo de vida da curadoria digital, designadamente, a criação, aquisição, 

gestão, representação, acesso, organização, transformação e preservação de conteúdos digitais. 

Tecnologia de curadoria Identificar, utilizar e desenvolver ferramentas e aplicações que suportem as atividades a curadoria digital. 

Environmental scanning 
Identificar e utilizar recursos para atualização constante no que se refere às tecnologias e práticas que afetam o trabalho na área da 

curadoria digital. 

Gestão, planeamento e avaliação Planear, coordenar, implementar e aceder a programas, projetos e serviços de curadoria digital. 

Serviços 
Identificar, compreender e implementar serviços para responder às necessidades de curadoria digital da comunidade e/ou das 

instituições. 

Sistemas, modelos e modelação Estabelecer uma análise crítica do complexo sistema, workflows e do modelo conceptual relacionado com a curadoria digital. 

Tabela 1: Categorias e requisitos para a Curadoria Digital  



Formação acreditada em Curadoria Digital (CILIP e iSchool) 

Universidade Departamento 

Planos de estudos  

(unidades curriculares) 

MCs in Digital Curation 

Aberystwyth University 
Departamento de Estudos de 

Informação  

i) Desenvolvimento e descrição de coleção de arquivos ii) Informação digital: gestão para o 

acesso e preservação; iii) Arquitetura do conhecimento e informação; iv) Sistemas de 

informação nas organizações; v) Estudos em gestão (opcional); vi) Governança de 

documentos e informação. 

 

King’s College London 

Em parceria com 

Humoldt Universität zu 

Berlin 

  

  

 

Departamento de Humanidades 

Digitais da Faculdade de Artes e 

Humanidades 

Instituto de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação da 

Faculdade de Letras 

  

 

São considerados assuntos centrais:  

i) Tecnologias de preservação digital; ii) Ética de informação e aspetos legais; iii) Métodos de 

investigação; iv) Arquivo Digital a prazo; v) Infraestruturas informação digital; vi) Gestão da 

comunicação e do conhecimento; vii) Aspetos selecionados de áreas tais como, tecnologia 

Web, Big Data, Publicação digital, Marketing digital e Web semântica. 

Robert Gordon University 

(Aberdeen) 

Departamento de Gestão da 

Informação 

i) Organização do conhecimento, ii) Conceitos e teorias da curadoria digital; iii) Gestão de 

projeto de curadoria digital; iv) Tecnologias de curadoria digital; v) Metodologia de 

investigação; vi) Participação e compromisso do utilizador; vii) Governança da curadoria 

digital; viii) Desenvolvimentos de sistemas de curadoria digital. 

University College Dublin 
Escola de Estudos de Informação 

e Comunicação  

i) Análise de dados quantitativos; ii) Gestão de TI para profissionais da informação; iii) 

Criação de estudos de informação; iv) Curadoria digital: conceitos fundamentais: v) Métodos 

de investigação; vi) Análise de sistemas e design; vii) Bibliotecas digitais; viii) Ferramentas 

de curadoria digital; ix) Gestão de dados de investigação. 

Short Course 

University College 

London 

Departamento de Estudos de 

Informação  

i) Introdução; ii) Dados; iii) Mover e copiar dados; iv) Repositórios; v) Comunidades; vi) 

Ferramentas; vii) Metadados. 

Graduate Certificate 

University College Dublin 
Escola de Estudos de Informação 

e Comunicação 

i) Curadoria digitais: conceitos fundamentais; ii) Gestão de dados de investigação; iii) Gestão 

de TI para profissionais de informação; iv) Ferramentas de curadoria digital: trabalhar com 

dados. 

Tabela 2 - Formação acreditada em Curadoria Digital (CILIP e iSchool) | mestrados  
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• Num estudo de caso levado a cabo por kim, Warga & Moen (2013) foram identificadas as seguintes competências 

funcionais exigidas por parte de entidades empregadoras:  

• Criação e edição de diversos tipos de objetos digitais;  

• Digitalização;  

• Criação de metadados;  

• Gestão de repositórios e implementação de estratégias e preservação;  

• Para além disso, foram exigidos conhecimentos ao nível de: formatos, worflows de curadoria, princípio de gestão de 

dados, arquitetura de repositórios, tecnologia de pesquisa e recuperação, estratégias de preservação, aplicação dos 

direitos de autor, políticas de investigação e procedimentos relacionados com gestão de dados. 

DA FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO 
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Tabela 3 – Dados comparativo entre a abertura de vagas na área das tecnologias e da matemática e da curadoria digital (NRC, 2015) 
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Tabela 3 – Abertura de vagas na área da curadoria Digital (NRC, 2015) 
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Fonte: Indeed.com  

“Sabes contar histórias? Navegar nas 

comunidades e criar relações? Gerar conteúdos 

em várias formas? Ser a toupeira capaz de 

arrancar informação a toda a equipa e construir 

belas histórias? Olhar para o Analytics e 

espremê-lo até que diga toda a verdade?” 

 
http://www.tronik.pt/#Ofertas_de_Emprego/ref=0955  

http://www.tronik.pt/
http://www.tronik.pt/
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• Não existe um “mapeamento” preciso entre as 

competências e conhecimentos necessários à 

curadoria digital e aquilo que é efetivamente 

solicitado pelas entidades empregadoras nesse 

âmbito (NCR, 2015). 

• Impõe-se uma necessidade de reflexão para a 

criação de modelos formativos em curadoria digital 

que se ajuste ao mercado de trabalho. 

 

DISCUSSÃO 
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