
Sobre o evento

Num mundo cada vez mais desmaterializado, torna-se imperativo assegurar que os ativos de

informação produzidos hoje são devidamente geridos e preservados durante todo o seu tempo de

vida útil. No entanto, são vários os contextos em que o tempo de vida útil da informação ultrapassa a

longevidade dos sistemas de informação que a detêm, conduzindo, assim, a uma inquietação

crescente por parte das organizações com a correta preservação destes ativos num contexto de

permanente evolução tecnológica.

A preocupação com esta temática advém da necessidade de cumprir com requisitos legais, suportar

as operações das organizações, motivações comerciais e de continuidade de negócio, conservação e

valorização do património digital ou um misto de todas estas.

Contudo, ao longo dos últimos anos, têm vindo a ser implementados programas de preservação

digital em território nacional cuja divulgação é imperativa. Este encontro visa estabelecer pontos de

contacto e sinergias que estimulem a partilha de boas-práticas que assegurem uma transição mais

suave para uma sociedade digital, salvaguardando a longevidade do património informacional das

organizações.

Organização
KEEP SOLUTIONS

Patrocínio
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e da Bibliotecas
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação



Programa

Encontro Nacional sobre Preservação Digital
Hora Atividade Orador Tema

9h00 - 9h30 Receção dos participantes

9h30 - 9h40 Abertura dos trabalhos
Silvestre Lacerda
Direção-Geral do Livro dos
Arquivos e das Bibliotecas

Legislação
no contexto

da
preservação

digital

9h40-10h05
Desenhando novas políticas para valorizar
e preservar a informação digital: propostas
da DGLAB para um Regime Jurídico

Pedro Penteado
Direção-Geral do Livro dos
Arquivos e das Bibliotecas

10h05-10h30
Legislação vigente sobre arquivo e
preservação de faturas eletrónicas
(Decreto-Lei n.º 28/2019)

António Mendonça
Mendes
Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais

10h30-10h50 Coffee break

10h50-11h15
O Plano de Preservação Digital da
Secretaria Geral do Ministério das Finanças
– criação, evolução e aplicabilidade

João Sabino
Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças

Planos de
preservação

digital
11h15-11h40 Plano de preservação dos sistemas de

informação dos tribunais

Cláudia Ferreira
Direção-Geral da Administração

da Justiça

11h40-12h05 Metodologia para a elaboração de Planos
de Preservação Digital

Gabriel David
Universidade do Porto

12h05-14h00 Pausa para almoço

14h00-14h25 Repositório Clínico Digital do Centro
Hospitalar de São João

Fernanda Gonçalves
Centro Hospitalar de São João

Casos de
sucesso

14h25-14h50 Serviço de preservação digital da
Universidade do Porto

Augusto Ribeiro
Universidade do Porto

14h50-15h15 Arquivo.pt - A importância de preservar
também o património online

Daniel Gomes
Fundação para a Ciência e a
Tecnologia

15h15-15h40
Projeto de continuidade Digital -
Apresentação dos resultados do projeto
Preservação Digital Distribuída

Cristiane Casaca
Direção-Geral do Livro dos
Arquivos e das Bibliotecas

15h40-16h10 Coffee break

16h10 - 17h00 Mesa redonda (4-5 oradores) Brevemente Brevemente

Organização
Patrocinadores


