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“O apoio financeiro 
da OPF permite que 

associados alcancem sua 
visão o que beneficia a OPF 
como instituição e também 

beneficia toda a comunidade.  
Ao reunir recursos na OPF, 

podemos fazer muito 
mais coisas juntos do que 

individualmente.”

Associe-se

Preservação digital sustentável e aberta

A associação está aberta a todos os tipos e 
tamanhos de organização. Oferecemos quatro 

opções diferentes de associação, cada uma 
oferecendo diferentes níveis de suporte e 

diferentes oportunidades para se envolver.

Você também pode fazer uma doação para apoiar 
nosso trabalho.

Nossos membros contribuidores técnicos ajudam 
a apoiar nosso trabalho, fornecendo tempo e 

recursos em vez de uma taxa de associação. Isso 
pode ser fornecendo esforço de desenvolvimento 

para o nosso conjunto de ferramentas de 
referência, dando suporte ao nosso quadro de 
produtos ou fornecendo seminários on-line e 
workshops sobre ferramentas de open source 

usadas por nossos membros.

Níveis de Associação

* Nível recomendado de associação com base no orçamento operacional 
anual da sua organização..

Gold
>£50m*

£10,000
por ano

Silver
£10m - £50m*

£5,000
por ano

Bronze
<£10m*

£2,500
por ano

Por que se unir à OPF?

Deixe sua marca no futuro da 
preservação digital

Ajude outros em sua jornada com 
preservação digital

Garanta o melhor suporte possível 
para o software do qual você 

depende

Realize mais em um ambiente 
inclusivo e acolhedor

Apoie uma abordagem sustentável e 
aberta da preservação digital

“A colaboração 
é uma motivação 
importante para 

ingressar e trabalhar com 
a OPF. A preservação digital 
é uma tarefa que não deve 
ser realizada sozinha, mas 

sim com uma comunidade 
aprendendo uns com os 

outros.”
“A OPF está 

fazendo um trabalho 
importante na manutenção 

e desenvolvimento de 
soluções de open source para 

preservação digital. Vemos essas 
soluções compartilhadas como 
um elemento-chave em nossos 
esforços para produzir serviços 

nacionais de preservação digital 
para patrimônio cultural e 

dados de pesquisa.”



A OPF oferece um espaço onde você pode 
compartilhar conhecimentos e procedimentos, 

aprender com as experiências de outros e 
descobrir novos parceiros para colaboração. 
Ao tornar os membros nosso foco principal, 

oferecemos muitas oportunidades para aprender, 
debater e conectar-se com profissionais que 

pensam da mesma forma. Existem oportunidades 
de envolvimento em todos os níveis, desde 

simplesmente fazer parte da lista de discussão de 
membros, ingressar em um de nossos grupos de 

trabalho ou participar do conselho.

Ao se tornar um membro da OPF, você 
demonstra seu compromisso com a colaboração 
internacional em preservação digital sustentável.

Fazendo contatos Regras Gerais
Molde o futuro da Fundação

Ao ingressar na OPF, você tem a oportunidade 
de expressar sua opinião sobre o que fazemos 

e como podemos apoiar as prioridades de 
preservação digital da sua organização. Nosso 

conselho representa a voz dos membros da 
Fundação e desempenha um papel importante 

na tomada de decisões estratégicas e no 
monitoramento das atividades em andamento. 
Estar no coração da organização e assumir um 
papel ativo na definição de nossas prioridades.

Como membro, você também pode participar 
de nosso conselho de produção e dirigir o roteiro 
do conjunto de ferramentas de referência OPF. 

Esta é uma oportunidade para supervisionar 
os planos de desenvolvimento de cada um de 
nossos produtos open source e desempenhar 

um papel fundamental influenciando mudanças 
estratégicas e na adoção de novas ferramentas.

O compartilhamento de conhecimento é 
uma parte essencial da preservação digital, e 

facilitamos uma gama de serviços e atividades 
que permitem a disseminação de idéias, insights 

e procedimentos em toda a comunidade.

Mantemos uma coleção de recursos valiosos, 
incluindo nosso arquivo de seminários on-

line, slides de workshops, apresentações de 
treinamentos e conferências e dados de nossas 

pesquisas. Como membro da OPF, você se 
beneficia do acesso exclusivo e ilimitado a 

esse material, auxiliando no treinamento e no 
compartilhamento de conhecimentos em sua 

instituição.

Conhecimento
Trabalhe e aprenda colaborativamente

Suporte
Acesse orientação e suporte práticos

Se sua organização é um usuário experiente 
ou está configurando ambientes e sistemas de 
preservação digital pela primeira vez, estamos 
aqui para ajudar. Nossa clínica técnica mensal 
oferece uma oportunidade para os membros 
procurarem suporte prático e personalizado.

Oferecemos ajuda no uso dos produtos OPF, 
suporte na implementação de novos sistemas 

e orientações para entender os requisitos e 
procedimentos de open.

Membros Gold podem reivindicar até um dia de 
consultoria por mês.

Participamos de um número seleto de projetos 
e iniciativas financiados, alinhados com nossos 
objetivos estratégicos compartilhados. Nossos 

membros influenciam nossa participação nesses 
projetos e nos consultam sobre o progresso 
durante a vida útil de um projeto. Também 

estamos dispostos a apoiar iniciativas de 
colaboração entre nossos membros.

Juntos, nossos membros têm uma voz unida e 
respeitada. Acreditamos que organizações em 

todo o mundo podem se beneficiar do trabalho 
colaborativo a ser desenvolvido

.

Impacto
Influenciar roteiros de produtos e projetos 

inovadores
Participe de uma comunidade global de 

preservação digital


