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resumo 
 
 

O presente trabalho de investigação visa a conceção e avaliação de um 
modelo de pesquisa de informação bibliográfica, em que não apenas o 
documento (livro, artigo, dissertação, tese, etc.) é elemento de referência mas, 
para além dele, o utilizador em si e toda a sua envolvente (pela informação 
que adiciona aos registos, discussão sobre os mesmos, nos mesmos ou em 
redes sociais em que os tenha partilhado, pela criação e adição de recursos a 
listas públicas, que os restantes utilizadores, com ou sem login efetuado, 
podem consultar, sindicar ou seguir, assumindo uma dimensão crucial de 
geração de informação adicional pelos próprios utilizadores do sistema 
(potenciada por agentes informáticos agregadores de informação), 
promovendo redes sociais e dando visibilidade a comunidades existentes ou à 
criação de novas.  
A comunidade científica passa por uma das fases mais dinâmicas e exigentes 
da sua existência. Nunca na sua história, a comunidade foi tão extensa, nunca 
se publicou tanto como atualmente, nunca o ciclo de vida do conhecimento foi 
tão curto. Novos dados, novas interpretações, novas teorias e novos membros 
surgem todos os dias: o número de publicações é imenso e nem sempre é 
evidente operacionalizar uma estratégia de pesquisa que se revele eficaz e 
eficiente, de modo a obter informação relevante e significativa. É neste 
contexto que neste estudo se propõe um Modelo para um Serviço que agregue 
um conjunto significativo de recursos dispersos, mas mais do que isso, 
promova a lógica de cooperação dos utilizadores desses recursos, que estes 
possam usufruir dos comentários dos que já os usaram, que possam 
acrescentar valor, visualizando a rede social de cada um desses recursos. 
Deste modo, propõem-se a designação de “Pesquisa 4.0” para este novo 
paradigma de pesquisa e descoberta, resultante de uma dinâmica social e 
natural de quatro elementos – o investigador, os documentos, os utilizadores 
(seus pares, com interesses comuns) e o mapeamento semântico dos 
metadados (vários milhões de registos indexados localmente); em plena 
interação potenciada pelo sistema, estes quatro elementos geram uma rede 
social dinâmica, autossustentável e com garantia de preservação futura; uma 
rede social não só de atores humanos como de recursos, mas acima de tudo, 
de um capital social e cultural superior. 
Tomou-se como ponto central o acervo bibliográfico presente nas bibliotecas 
da Universidade de Aveiro e o “ecossistema” de utilizadores e utilização do 
mesmo, complementando este, e na medida em que tal foi viável, com 
informação proveniente de outras fontes, quer a nível de resultados finais, quer 
ao nível do auxílio na pesquisa (guidance). Pretendeu-se deste modo avaliar o 
grau de potenciação e facilitação no processo da descoberta de informação 
resultante da combinação destas duas componentes, integração e 
cooperação. 
Partindo da Questão de Investigação Inicial procedeu-se à composição de um 
Modelo Conceptual inicial elaborado com o conhecimento oriundo da revisão 
da literatura e da prática profissional do investigador. Entre 2010 e 2018 foram 
recolhidos dados em 3 momentos-chave, que pela sua análise, permitiram 
refinar e assim avançar uma proposta final do modelo, recorrendo a dois 
Inquéritos por Questionário, um extenso levantamento inicial em 
Janeiro/Fevereiro de 2010 (com mais de 4.200 respostas completas) e um final 
em Julho/Agosto de 2018, complementados por quatro Focus Groups 
realizados entre Fevereiro e Março de 2013. 



  
 
Da análise dos resultados obtidos no primeiro Inquérito e da sua apresentação 
e discussão em Comunidade (Conferências e Escolas Doutorais), partiu-se 
para a implementação dos elementos estruturais do Modelo Conceptual 
refinado daí resultante. Para tal recorreu-se ao sistema Open Source VuFind, 
tendo-se envolvido a/na comunidade internacional do mesmo nessa 
implementação e análise, ao longo de mais de 2 anos, entre 2011 e 2013, o 
que viria a facilitar a realização dos Focus Groups, usando o mesmo como 
sistema de demonstração base (com cerca de 8,5 milhões de registos 
carregados e as componentes de votação, partilha e discussão, desenvolvidas 
pelo autor para a Comunidade VuFind, já implementadas), complementado 
com componentes conceituais. 
Da realização dos Focus Groups (Profissionais da Biblioteca [afetos aos 
SBIDM-UA], Alunos de Licenciatura [1º Ciclo], Alunos de Pós-Graduação [2º e 
3º Ciclos] e Docentes e Investigadores) resultou não só a confirmação do 
obtido com o Inquérito Inicial (mas com uma análise mais detalhada e 
entendimento do “porquê”), mas acima de tudo uma resolução muito prática 
quanto ao Modelo Conceptual a propor: um denominador comum foi o dos 
seus participantes considerarem que, quer as componentes participativas, quer 
as componentes de Comunidade / Grupos temáticos, detêm valor na 
Descoberta de Informação via Recomendação de outros recursos, mas 
preferem que na sua grande maioria sejam funcionalidades/serviços opcionais, 
dando aos seus utilizadores total controlo sobre as mesmas (se estão ativas 
ou não no seu perfil). 
Apesar de diferentes, com o primeiro inquérito a incidir também nos hábitos de 
pesquisa dos utilizadores da UA, o último tinha as mesmas perguntas relativas 
à presença em redes sociais e sobre as funcionalidades de cooperação 
(componentes Participativas e de Comunidades). O elevado alinhamento dos 
resultados obtidos em 2018 com os de 2010 (perguntas comuns a ambos) foi 
algo que surpreendeu, mas que veio validar uma grande parte do Modelo 
Conceptual inicial (funcionalidades base) e reafirmar a importância relativa 
percecionada das funcionalidades e componentes cooperativas. 
O Modelo Conceptual refinado proposto, resultante dessa análise, é agora 
composto por 3 camadas, cada uma representado os 3 componentes alvo 
desta investigação: a integração de recursos de várias fontes, com 
metadados de qualidade, constitui a base do Serviço, a participação dos 
utilizadores, nomeadamente pela adição de informação extra (tags e análises 
críticas) ou pela votação, dota o Modelo Conceptual ora proposto (a 
Descoberta) de mais dados que permitem uma recomendação mais refinada e 
de superior qualidade, e por fim, as Comunidades dotam o sistema do 
derradeiro nível de Descoberta ao tirarem o máximo proveito da participação 
dos seus membros ou informação adicionada por terceiros, ao mesmo tempo 
que a potencia e coloca em contexto a “inteligência” dos dados recolhidos nos 
níveis 1 e 2 (que podem ser imensos, Big Data), e logo uma recomendação 
muito mais certeira e pertinente para essa determinada comunidade de 
utilizadores. Isto é, potencia uma superior Inteligência Artificial (“AI”, em Inglês) 
na recomendação de recursos relacionados, pela sua relevância num 
determinado contexto ou interesse do utilizador. 
O termo ora proposto, “Pesquisa 4.0”, é um paralelo à Web 4.0 (Internet das 
Coisas / IoT), não só pelo paradigma em que os documentos são eles próprios 
atores na rede (as "Coisas" na Web 4.0), com representação digital (alguns 
como digital twins, outros a nascerem já 100% no digital) e a terem também 
eles Ubiquidade, Identidade e Ligação, tal como as "Coisas" na Web 4.0, mas 
também pela integração de dados semânticos de várias fontes com os dados 
de utilização dos próprios documentos, para se obter um nível superior de 
Inteligência Artificial nessa recomendação, algo que é o rosto mais visível e de 
resultados mais práticos da Web 4.0 para os seus utilizadores. 
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abstract 
 

This research work aims at designing and evaluating a model for an innovative 
bibliographic information search system (a Scientific Information Integration, 
Discovery, Recommendation and Access Service), where not only the 
document (book, article, dissertation, thesis, etc.) is the point of reference, but 
to a new extent, the users themselves and all their activities within the Service 
or in social networks, by sharing and commenting resources found in the 
Service, assuming a crucial dimension of generating additional information by 
the users of the system (enhanced by computer agents aggregators of 
information), fostering social networks and communities of practice. It is 
intended by this project to enable UA’s Libraries to better perform the role 
reinforced by the Bologna Process, of complementary space for informal 
learning, socially facilitated by its users, enabling information discovery and 
sharing. 
The scientific community is undergoing one of the most dynamic and 
demanding times of its existence. Never in its history, the community was so 
extensive, never published as much as today, never the knowledge life cycle 
was so short. New data, new interpretations, new theories and new members 
emerge every day: the number of publications is immense, and it is not always 
clear how to construct a search strategy that proves to be effective and 
efficient, so to obtain relevant and significant information. 
In addition to the study, design, selection and assessment of each component 
and the system as a whole, it aimed at identifying the participatory, 
collaborative habits of this system’s users and potential capital gains in the 
creation and identification of communities focused on the several areas of 
research covered by the University of Aveiro, by aggregating significant sets of 
resources and services that until now were dispersed, powering them with 
innovative features, some of them a mashup made of data obtained in real time 
from external services, but more than that, to promote the logic cooperation of 
users of such resources, whom can take advantage of comments from those 
that have used them before, but also can add value and see the local indexed 
resources’ social network. 
Thus, it is advanced the term "Search 4.0" for this new paradigm of search, 
discovery, access, recommendation and sharing of resources, resulting from a 
natural social dynamic amongst the four key elements – user, resources, 
semantic mapping of metadata (several million records indexed locally) and 
user’s communities (their peers, users with common interests). In full 
interaction enhanced by the system, these four elements generate a dynamic 
social network, self-sustainable and with guarantee of future preservation, a 
social network not only of human actors but also resources taking themselves 
the role of actors, much like “Things” on the Web 4.0. 
Taken as the central point is the bibliographic collection of UA’s libraries and 
the "ecosystem" of users and their use of the same, added with, to the extent 
where it was feasible, information from other sources, both at the level of the 
end results or as an aid to the search itself (guidance). Hence, it is intended by 
this research to evaluate the degree to which information discovery is levered 
and made easier by combining information integration and participatory, 
cooperative components. 
 
 



  
 
Starting from the Initial Research Question, an initial Conceptual Model was 
elaborated, built upon the knowledge originated from the literature review and 
the researcher’s professional practice. Between 2010 and 2018 data was 
collected in 3 key moments: two Surveys per Questionnaire (an extensive initial 
survey in January/February 2010 – more than 4,200 complete responses, and 
a final in July/August 2018), complemented by four Focus Groups held 
between February and March 2013; their results’ analysis allowed refining and 
thus advance a final proposal for that Conceptual Model. 
Considering the outputs of the results obtained in the first survey analysis, and 
its presentation and discussion in the Community (Conferences and Doctoral 
Summer Schools), the structural elements of the refined Conceptual Model 
resulting from that analysis started to be designed and implemented. For that 
purpose, VuFind Open Source solution was used, being the researcher actively 
involved with VuFind international community during its implementation and 
analysis, over more than 2 years (between 2011 and 2013). Having this system 
in a full production ready status, it enabled the Focus Groups to take place, 
using that implementation as a base demonstration service (with more than 8,5 
million loaded records and the Rating (stars), Sharing and Discussion 
components, developed by the author for the Vufind community, already 
implemented and fully functional), complemented with conceptual components. 
From the four Focus Groups (Library Professionals [SBIDM-UA], 
Undergraduate Students [1st cycle], Graduate Students [2nd and 3rd cycles] and 
Professors and Researchers) resulted not only the confirmation of the results 
obtained within the initial survey (but with a more detailed analysis and 
understanding of the “why”), but above all, a very practical resolution regarding 
the Conceptual Model to be proposed: a common denominator was that their 
participants considered both the participatory components, and the 
components of Community/Thematic groups, do retain value in Information 
Discovery via recommendation of other resources; yet, they do prefer most of 
these features/services to be optional, holding this way full control over them 
(whether they are active or not in their profile). 
Although different, with the first survey also focusing on the search habits of UA 
users, the latter had the same questions concerning their presence in Social 
Networks and their valorisation of the cooperation functionalities (participatory 
components and Communities). The results obtained in 2018’s perfect 
alignment with those of 2010 (questions common to both) was a surprise, but 
thus validating a large part of the initial Conceptual Model, particularly in 
relation to the basic functionalities, reaffirming also the perceived importance of 
such features and cooperative components. 
The proposed refined Conceptual Model, resulting from the analysis of data 
collected over these 8 years, is now composed of 3 layers, each representing 
the three components of this research: the integration of resources from 
various sources (which with quality metadata, constitutes the basis of the 
service), the participation of users, notably by the addition of extra information 
(tags, comments and analysis) or by voting, endows the Conceptual Model 
proposed (the Discovery) of more data that allows a more refined and superior 
quality recommendation. Finally, Communities grant the system with the 
ultimate level of Discovery by taking full advantage of its members participation 
or information added by third parties, at the same time that it powers and puts 
in context the “intelligence” of the data collected in the first 2 layers (which can 
be immense, Big Data), hence providing a much more accurate and pertinent 
recommendation to that particular community of users. That is, it potentiates a 
superior Artificial intelligence (“AI”) in the recommendation of related resources, 
due to its relevance to a certain context or interest of the user. 
The term proposed, “Search 4.0”, is a parallel to Web 4.0 (Internet of 
Things/IoT). Firstly, per the resemblances with the paradigm mentioned above, 
where documents are themselves actors in the network (the “Things” on the 
Web 4.0), that have a digital representation (some as digital twins, others 
already born 100% digital), and also have Ubiquity, Identity and Connection 
(Web 4.0 is all about establishing connections and the ubiquitous activities 
carried out in those connections), such as the “things” on the Web 4.0; 
secondly, by integrating semantic data, from various sources, with data 
captured from documents’ use, it obtains a higher level of Artificial Intelligence 
on this recommendation, something that is the most visible aspect and that 
holds Web 4.0’s most practical results for the final users. 
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INTRODUÇÃO 
 

Componentes Web 2.0 e o ambiente participativo e colaborativo associado ao seu uso podem 

ajudar no enriquecimento de sistemas de pesquisa, descoberta e recuperação de informação, ao 

agregarem o potencial conhecimento distribuído pelos seus utilizadores, promovendo a 

Inteligência Coletiva pela partilha do conhecimento. Esses componentes possibilitam tal 

enriquecimento por permitirem a avaliação dos recursos encontrados, de modo a que os 

utilizadores seguintes ao efetuarem uma pesquisa semelhante obtenham em primeiro lugar os 

resultados mais pertinentes (ciclo “Procurar  Encontrar  Avaliar  Compreender  

Partilhar”). Se incluirmos nesses sistemas uma componente de agregação de conteúdos, 

preferencialmente usando algoritmos inteligentes de recuperação de informação relacionada, 

podem-se dotar os utilizadores de um ponto de pesquisa e descoberta rico em conteúdos, quer 

por ser um agregador de várias fontes, quer pela sua componente participativa/colaborativa, com 

possíveis mais-valias na criação e identificação de comunidades de utilizadores com interesses 

comuns. 

O presente trabalho de investigação visa a conceção de um modelo de pesquisa e 

descoberta de informação bibliográfica, em que não apenas o documento (livro, artigo, tese, mapa, 

etc.) é elemento de referência mas, para além dele, o utilizador em si e toda a sua envolvente 

(atividades e informação associada ao seu perfil ou comunidades a que pertença), assumindo uma 

dimensão crucial de geração de informação adicional pelos próprios utilizadores do sistema 

(potenciada por agentes informáticos agregadores de informação), promovendo a identificação e 

criação de comunidades entre os seus utilizadores. 

Para além da conceptualização, procedeu-se também ao desenvolvimento e implementação 

de uma primeira versão do sistema de forma a testar com grupos piloto [Focus Groups] a 

viabilidade, desenho, uso, impacto e contributos de um sistema agregador, integrador e 

participativo para a pesquisa, descoberta e recuperação de informação científica, integrado com a 

pesquisa no acervo bibliográfico da UA. O modelo proposto é composto por duas componentes 

que foram alvo de investigação, tendo sido cada uma sobre sistemas distintos, mas que estão 

ligados e se complementam de forma atingir o objetivo final que é o da descoberta e obtenção da 

informação desejada por parte do utilizador. Enquanto a integração de informação lida com a 

pesquisa e recuperação de diferentes fontes, de modo a entregar dinamicamente essa informação 

ao utilizador de uma maneira uniforme e integrada, a componente cooperativa 

(participativa/colaborativa) explora as preciosas mais-valias que o cenário da Convergência nos 

Media e Inteligência Coletiva (folksonomias) podem trazer a este processo. 

Tomou-se como ponto de partida o acervo bibliográfico presente nas bibliotecas da 

Universidade de Aveiro e o “ecossistema” de utilizadores e utilização do mesmo, complementando 

este, e na medida em que tal fosse viável, com informação proveniente de outras fontes, quer a 

nível de resultados finais, quer ao nível do auxílio na pesquisa (guidance). 
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Uma nota nesta introdução para questão da visualização da informação, metáforas visuais 

que permitam aos utilizadores facilmente trazerem ao decima toda a riqueza de informação que se 

pode obter no binómio documentos-utilizadores ou mesmo representações conceptuais dinâmicas 

entre assuntos e respetivos documentos / utilizadores mais ativos / comunidades de utilizadores: 

mediante a disponibilidade de ferramentas que possam permitir a sua integração num futuro 

sistema, estas poderão representar uma mais-valia preciosa na descoberta quer de documentos, 

quer de utilizadores ou comunidades e informação associada (metadados ou mesmos as relações 

com os documentos em si).  

Motivação 

Este projeto é o culminar de duas décadas de dedicação do autor à área da gestão de 

informação no contexto específico das Bibliotecas e Centros de Documentação. Num primeiro 

momento e numa componente académica, efetuou o Mestrado em Gestão Eletrónica de 

Informação (Universidade de Sheffield [Reino Unido], 1994), tendo dedicado a dissertação à 

temática da transferência de tecnologia entre as Universidades e o Sector Empresarial, “LINKS, 

Knowledge and Technology Transfer: Potential for Sustained Growth”. Esta incluiu o 

desenvolvimento de um conjunto multimédia (CD-ROM) dedicado à transferência de tecnologia via 

cooperação Universidade / Empresa / Parques de Ciência, sendo um showcase de programas 

classificados como bem-sucedidos (ao nível do Reino Unido / Comunitários). Este produto visava 

a sensibilização de todas as partes para os benefícios mútuos da transferência de tecnologia, 

servindo ao mesmo tempo como referência para os passos a dar na implementação dessas 

parcerias. Ainda nesta componente, e integrado no Mestrado mencionado, o estágio na ESA, 

"European Space Agency", foi também ele dedicado a esta temática, tendo desenvolvido software 

para ajudar a disseminação e pesquisa de documentos produzidos pela Agência Espacial 

Europeia via Internet. 

Esta componente de estudo foi contextualizada ao panorama concreto das bibliotecas 

universitárias portuguesas enquanto elemento da Comissão Instaladora da RUBI - Rede 

Universitária de Bibliotecas e Informação (1998-99). No âmbito da mesma foi coordenador de dois 

Grupos de Estudo (RUBI - Rede Universitária de Bibliotecas e Informação, 1998), sendo ambos 

relevantes para o contexto específico do presente estudo; a saber: “Plano para a contratualização 

comum de serviços, assinaturas e acessos a bases de dados” e em especial “Especificações, 

arquitetura e serviços do Catálogo Distribuído da RUBI” (não implementado por falta de 

financiamento pelas entidades competentes). 

O exercício das funções como Especialista de Informática e Gestor de Informação, em 

especial após a sua transferência em 1998 para os Serviços de Documentação da Universidade 

de Aveiro (SDUA), os actuais Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia da 

Universidade de Aveiro (SBIDM), permitiu ao autor aprofundar os seus conhecimentos, obter a 

componente prática e trazer para este projeto o saber tácito e pragmático que tal requer. Estes 
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foram elevados a um nível internacional, ao assumir o cargo de Gestor de Serviços de Software, 

Europa e América Latina (responsável pela equipa de suporte ao EDS [EBSCO Discovery 

Service]), em Dezembro de 2013, e a um nível global, ao ser promovido em Janeiro de 2015 como 

Gestor de API & Apps (global / fazendo parte da equipa da sede da EBSCO, em Ipswich, 

Massachusetts, EUA), estando em contato com clientes e parceiros a nível global, gerindo o 

estado da arte das tendências na área da Descoberta de Informação, nomeadamente como 

responsável pelo processo de desenvolvimento e roadmap das Apps da EBSCO (para EDS e 

plataforma EBSCOhost), e assim como da App Store da EBSCO (EBSCO Apps & Cloud Services 

(EBSCO, 2015)).  

A maior motivação veio, contudo e ainda enquanto responsável pelo ILS2 / responsável pelo 

sector de Formação (2000 a 2004) / formador na Biblioteca da Universidade de Aveiro, de verificar 

junto dos utilizadores internos (colaboradores dos SBIDM), de todos os utilizadores da UA (alunos 

de formação inicial, de pós-graduação, docentes e investigadores) e de utilizadores externos 

(profissionais de outras Bibliotecas), da necessidade de implementar sistemas que facilitem a 

descoberta e partilha de informação. 

Foi esta a motivação base que levou o autor a idealizar, conceber e manter o projeto ColCat 

(Bento, 2002), pioneiro e único a nível nacional na realização de pesquisas federadas 

(distribuídas) e integração de sistemas heterogéneos, recorrendo ao melhor de diversas 

tecnologias para alcançar esse fim (Bento, 2004, 2007).  

Mediante os conhecimentos técnicos adquiridos no mesmo, o autor como gestor do sistema 

ILS dos SBIDM, Aleph da Ex Libris (EX LIBRIS, 2008b) (em uso desde 1994 até ao dia 7 de Abril 

de 20173), tentou integrar algumas mais-valias no OPAC4 do acervo bibliográfico da UA. Contudo, 

dado que é um sistema proprietário, de código fechado ao nível das funções que fornecem os 

dados ao servidor Web do OPAC, poucas foram as melhorias que  

pode fazer. Esta constituiu outra componente da motivação para a conceção e 

implementação do modelo proposto: a liberdade de se implementar novas funcionalidades e 

acompanhar de um modo mais dinâmico as expectativas (exigências) dos utilizadores do OPAC 

Web das Bibliotecas da UA e, quiçá, antecipar ou superar as mesmas. Os fornecedores de 

software têm feito um esforço para acompanhar as mesmas, mas aqui a tónica recai mesmo sobre 

o termo “esforço” pois a motivação para tal tem sido mais do ponto de vista puramente comercial 

de não perder clientes ou igualar funcionalidades que outras soluções já oferecem (alguns delas 

                                                           

 

 
2 Dado que em Português a sigla/acrónimo para designar os Sistemas de Gestão de Bibliotecas (conjunto de 
módulos, desde as Aquisições à Circulação [empréstimos]) aparece na literatura, e mesmo no meio, sob duas 
formas, SGIB (“Sistema de Gestão Integrada de Bibliotecas”) e SIGB (“Sistema Integrado de Gestão de 
Bibliotecas”), o autor optou por usar ao longo desta tese a sigla em Inglês, ILS (“Integrated Library System”); 
3 Tendo entrado em funcionamento o novo ILS, Koha (Open Source) em 18 de Abril de 2017; 
4 Online Public Accessible Catalog (catálogo de pesquisa bibliográfica), parte do ILS (ponto 1 neste rodapé) 



 
 

 

 

 

4 
 

gratuitas), não tendo deste modo, na sua grande maioria, uma motivação intrínseca de melhoria 

ou de inovação.  

Por outro lado, apesar dos SBIDM já anteriormente terem feito algumas atividades que 

tiraram proveito da Web 2.0 ou disponibilizando ferramentas para tal (como por exemplo os feeds 

RSS5 das últimas aquisições6 que estiveram ativos entre 2005 e 2014), em 20097 foi dado início a 

uma aposta séria em serviços Web 2.0 de presença junto dos seus utilizadores, indo ao encontro 

de onde eles estão. Garantindo atualizações permanentes e sistemáticas, esta presença visa, 

entre outros objetivos, divulgar de modo ágil e simples as novidades e atividades, dando 

visibilidade à sua ação no meio académico, promoção e valorização dos recursos existentes, 

assim como gerar uma dinâmica de participação e produção partilhada de conteúdos. Além de um 

blogue, os SBIDM, sob a designação conjunta de “Bibliotecas UA” estão presentes em serviços de 

Web social como o Facebook, Twitter, um canal no YouTube ou Slideshare8. 

O presente projeto visa completar essa aposta, tendo-se proposto dotar a UA de um sistema 

integrado, contextualizado à comunidade que serve, implementando as melhores funcionalidades 

de participação e partilha de informação, criação e manutenção de comunidades encontradas 

nesses sistemas, de modo a que a informação produzida pelos utilizadores não fique dispersa por 

vários serviços externos (como ainda o é atualmente), informação não passível na sua grande 

maioria de ser integrada ou agregada (e desse modo ficando praticamente invisível para os 

restantes membros da comunidade) ou mesmo sem garantia de preservação futura. 

As Bibliotecas de Ensino Superior e o Processo de Bolonha 

Assinada por 29 países em 1999, a declaração de Bolonha foi um compromisso de reforma 

do sistema de Ensino Superior, de criar um espaço europeu uniforme até ano 2010 (EHEA - 

European Higher Education Area) (Confederation of EU Rectors’ Conferences & Association of 

European Universities (CRE), 1999), consolidando os sistemas existentes nos vários países (45 

atualmente). Se na sua essência esteve a promoção de sistemas de ensino mais comparáveis, 

coerentes e compatíveis a nível internacional dentro deste espaço, preconizando uma maior 

mobilidade e empregabilidade, o seu maior impacto passou pela reforma profunda do modelo de 

ensino que alguns países tiveram de efetuar. Promovendo uma maior flexibilidade no percurso 

formativo, este modelo de ensino é centrado na aquisição de competências, sendo o próprio aluno 

a liderar o seu trajeto de aprendizagem, com os professores a serem tutores, guias, num 

acompanhamento mais permanente. 

                                                           

 

 
5 Really Simple Syndication (dados em formato XML com as entradas mais recentes de um determinado site 
web ou serviço); 
6 http://portal.doc.ua.pt/bibonline/ult_aquis.asp 
7 dia 1 de Abril de 2009 com a disponibilização e divulgação do blogue institucional “a biblioteca em forma”, 
http://portal.doc.ua.pt/blog/ 
8 Aceder a http://www.doc.ua.pt/PageImage.aspx?id=9602 para uma lista dos diferentes serviços e 
contextualização da presença dos SDUA / Bibliotecas da UA nos mesmos; 
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O espaço europeu do ensino superior significa um desafio muito positivo para todas as 

estruturas de apoio nas universidades, nas quais se incluem as bibliotecas. Apesar de não terem 

um papel fixo estipulado no âmbito deste processo, as bibliotecas tiveram um papel decisivo no 

desenvolvimento deste novo modelo, e estão a ter ainda mais na sua prossecução. Efetivamente, 

com Bolonha as Bibliotecas de Ensino Superior transformaram-se em serviços dinâmicos, 

estratégicos e fundamentais para a visibilidade das novas formas de aprendizagem.  

Na Europa do Conhecimento9, a Biblioteca alarga a sua missão: é um serviço de recursos 

para a aprendizagem, docência, investigação e atividades relacionadas com o funcionamento e 

gestão da Universidade no seu conjunto; tem como missão facilitar o acesso e a difusão dos 

recursos de informação e colaborar nos processos de geração do conhecimento, a fim de 

contribuir para a concretização dos objetivos da Universidade. Assim, os Serviços das Bibliotecas 

assumem-se como um elemento estratégico no acesso e gestão da informação e na produção, 

gestão e disseminação da investigação académica da Universidade. Neste novo paradigma do 

ensino superior revela-se essencial a existência de uma estratégia comum e global no que toca à 

gestão da informação, favorecendo a otimização de recursos e a sua integração. A Biblioteca 

passou assim a ser um espaço onde o estudante encontra todas as condições para aprender de 

forma presencial e em rede, de forma autónoma e em grupo, com livros e tecnologia. 

Nestes últimos anos os SBIDM têm feito várias mudanças no seu paradigma de atuação de 

modo a providenciar aos seus utilizadores os instrumentos necessários a uma adequada 

adaptação a este novo modelo, num combinado de serviços associados aos espaços físicos10, 

formação dos utilizadores11, serviços de referência especializados e aquisição de novas fontes de 

informação. 

A Biblioteca assume assim o papel preconizado pelo modelo inglês, e já em uso em muitos 

países, de Centro de Aprendizagem (Learning Center): um espaço confortável de estudo e 

trabalho, onde os alunos podem encontrar pessoas e serviços que os apoiem no seu trajeto 

individual de aprendizagem. 

E é este papel da Biblioteca que constituiu a segunda vertente importante na motivação para 

a apresentação e implementação deste projeto: dotar os utilizadores das Bibliotecas da UA de um 

espaço em falta, complementar ao espaço físico, um espaço de aprendizagem informal, facilitada 

socialmente por todos os utilizadores (docentes, alunos, investigadores, colaboradores dos SBIDM 

                                                           

 

 
9 Para mais informações sobre a “Europa do Conhecimento”, por favor consultar CENTRO DE 
INFORMAÇÃO EUROPEIA JACQUES DELORS (2006, 30-08-2007) - Eurocid - Europa do Conhecimento 
[em linha]. [Consult. 10-06-2009]. Disponível em WWW:<URL:http://www.eurocid.pt/pls/wsd/ 
wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1416>. 
10 por exemplo, neste novo modelo os alunos são incentivados a formar grupos de trabalho para 
aprofundarem uma determinada matéria; para tal, as diferentes Bibliotecas da UA têm oferecido mais 
espaços para trabalho em grupo; 
11 no contexto específico de uma determinada área científica, curso ou de um modo geral, de literacia da 
informação; 
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e bibliotecas associadas). Baseado no modelo proposto, este espaço potencia desde a descoberta 

e partilha de informação, numa primeira fase do início de um estudo ou investigação, à 

disseminação dos resultados de investigação, passando pela análise crítica e avaliação dos dados 

encontrados, promovendo inclusive redes profissionais e de colaboração (micro-comunidades), 

dotando os SBIDM e a UA de um mecanismo de suporte à prossecução do seu objetivo essencial 

que é o de dar visibilidade, expor a produção cientifico-intelectual produzida na Universidade 

(Departamentos, Escolas e Laboratórios de Investigação). 

Estrutura da Tese 

Nos Capítulos I a III é feita uma primeira abordagem aos conceitos com que este estudo 

lidou, do seu potencial heurístico para este projeto, recorrendo ao pensamento de diferentes 

autores via revisão bibliográfica. O que cada autor pensa sobre cada assunto não é apresentado 

de forma detalhada, mas sim as componentes que permitem enriquecer a reflexão sobre a 

questão de investigação em análise. Estes conceitos são contextualizados de um modo muito 

pragmático às áreas de estudo nas quais esta investigação se insere e feitas algumas reflexões 

sobre a sua aplicação no contexto específico do presente projeto. São também efetuadas algumas 

considerações práticas sobre as suas componentes-base, desde a evolução dos Catálogos em 

Linha (OPACs) à Descoberta de Informação, passando pela Integração de Informação, 

componentes Web 2.0 e seu uso possível no contexto das Bibliotecas, a Inteligência Coletiva da 

Web 2.0 (folksonomias) e as Redes Sociais no contexto da partilha e recomendação de 

informação. O levantamento do estado da arte feito nestes capítulos termina com a elencagem de 

projetos nas áreas alvo deste estudo, e soluções atualmente ativos, comerciais e Open Source. 

Perante o processo constante de recolha de materiais junto de várias fontes bibliográficas, sendo 

essa recolha objeto de leitura e sistematização para enriquecimento do corpo teórico, conceptual e 

metodológico, estes capítulos foram alvo de permanentes melhorias no decorrer desta 

investigação. Alguns conceitos avançados foram alvo de refinamento ou atualização da sua 

contextualização ao presente projeto, perante resultados obtidos por novos estudos externos, 

incluindo alguns em que o autor veio a participar, na medida em que estes justificaram a execução 

de reajustes nessa contextualização. No Capítulo III, e dada a sua importância no cenário das 

possíveis soluções, é dedicada uma secção específica ao software em Open Source 

(enquadramento no fenómeno Open, adoção pela comunidade, processos de validação, controlo 

de qualidade, inovação, etc.). 

No Capítulo IV, Metodologia, é explanada a metodologia adotada e as diferentes técnicas 

adotadas, bem como o modelo de análise base deste estudo, e a eleição de estudo de caso como 

estratégia de pesquisa empírica. Os procedimentos de obtenção e seleção de dados, diferentes 

momentos em que foram executados, bem como as técnicas adotadas para cada um deles, são 

avançados e justificados, sendo feitas algumas considerações teórico-práticas sobre a sua 
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aplicação. Este capítulo é complementado com a relevância e desafios de investigação deste 

estudo e algumas considerações sobre a abrangência e limitações do mesmo. 

No Capítulo V, como elemento primário na fase 1, primeira fase operacional deste projeto, 

“Conceptualização do sistema (estudo e desenho)”, são apresentadas os resultados, análise e 

conclusões das respostas obtidas no inquérito inicial sobre os hábitos de pesquisa, presença e 

colaboração em redes sociais dos utilizadores afetos à Universidade de Aveiro. Estes resultados 

foram analisados do ponto de vista do desenho inicial do Modelo Conceptual. 

O Capítulo VI debate a conceptualização do Modelo, a identificação dos componentes 

integradores / fontes integradas, a identificação dos componentes participativos e construtores de 

comunidades, do ponto de vista conceptual e prático, uma análise integrada com os resultados 

avançados no Capítulo V.  

No Capítulo VII, e como parte da análise das atividades contempladas na Fase 2, 

Implementação e Testes, é discutida a avaliação e seleção do sistema base usado na 

implementação do protótipo, a sua instalação, parametrização e testes, o desenvolvimento / 

implementação de mecanismos de ligação ao sistema ILS Aleph para importação e atualização de 

registos e os testes iniciais sobre os registos importados, e demais desenvolvimentos feitos 

especificamente para este projeto.  

No Capítulo VIII é feita a análise e documentação dos resultados obtidos com os Focus 

Groups, nesta componente deste estudo de caso, Fase 3, “Avaliação com Grupos Piloto/Focus 

Groups”, recorrendo ao modelo de análise avançado no Projeto de Tese de Doutoramento (Bento, 

2009c), entretanto refinado e partilhado no Capítulo IV, em 4.3. 

O Capítulo IX discute os resultados obtido na reavaliação dos Hábitos de Pesquisa e Partilha 

de Informação, um novo Inquérito por Questionário, realizado entre finais de Julho e início de 

Agosto de 2018, com uma seleção das perguntas-chave do mesmo inquérito realizado em 2010. 

 O Capítulo X recai sobre a Fase 5 do presente projeto, “Análise e Revisão final”, 

nomeadamente, considerações sobre a segunda fase da conceptualização do modelo (ajustes pós 

os testes iniciais, com os dados obtidos no estudo de caso com o grupo piloto/Focus Groups e 

questionário de reavaliação realizado em 2018). Neste capítulo é também efetuada uma avaliação 

do possível impacto do modelo proposto, uma possível generalização a outros cenários para além 

do da Universidade de Aveiro, alvo deste estudo de caso (melhor, proceder a várias micro-

generalizações a como Stake (2009, p. 23) se refere, constituindo o contributo do estudo para o 

desenvolvimento científico e social). 

Em “Conclusão” é apresentada uma conclusão sumária dos dados obtidos e conclusões 

relativas aos diferentes pontos fulcrais, sobre as atividades de recolha de dados neste projeto, da 

verificação dos objetivos de investigação (gerais e específicos) propostos para esta tese, e uma 

apresentação sumária e considerações finais sobre os pontos-chave do Modelo Conceptual 

proposto. 
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CAP. I – DO CATÁLOGO E INTEGRADORES DE INFORMAÇÃO À 
WEB SOCIAL12 
 

1.1 Os Catálogos em Linha (OPACs) 

Uma Grande Caminhada... 

A discussão é recorrente e quiçá está para ficar, mudando apenas os contornos ou 

características, inerentes a um cenário em constante mudança: qual é o papel das Bibliotecas e 

Centros de Documentação num mundo em que cada vez mais proliferam 

recursos acessíveis online, à distância de um clique? 

As Bibliotecas nunca tiveram receio das mudanças tecnológicas, ambientes e hábitos 

associados, que a internet e a massificação das tecnologias da informação / comunicação 

trouxeram:  

• Construíram portais Web ricos em conteúdo, zelando pela sua constante atualização e 

adequação às necessidades dos seus utilizadores; 

• Digitalizaram coleções para ficarem mais acessíveis, iniciaram a aquisição de e-books; 

• Alteraram a subscrição das revistas científicas em papel pela sua versão eletrónica, em 

linha;  

• Uniram-se em consórcio para subscrever mais e melhores fontes, e oferecerem melhores 

serviços; (Bento & Oliveira, 2013a) 

• Incorporaram alguns elementos de media social, como blogues, apelando à participação; 

• Ministram ações de formação e disponibilizam tutoriais que promovem a Literacia 

Informacional (da Informação) e autonomia nas necessidades informacionais dos seus 

utilizadores; 

• Foram ao encontro dos seus utilizadores, onde quer que eles estejam, criando perfis e 

espaço de divulgação e partilha em redes sociais.  

Mas com tantas mudanças em curso, como Kern e Emanuel (2009) indicam, algo permanece 

estático: o OPAC, o cartão-de-visita, ponto de entrada por excelência da Biblioteca. 

Se se retroceder década e meia a duas décadas, quer Bibliotecários, quer utilizadores, 

seguramente se recordam da pesquisa no catálogo ser feita em terminais telnet, por comandos de 

texto, sem rato, sem qualquer auxilio visual, (híper)ligação a informação relacionada ou sistema 

                                                           

 

 
12 De notar que os conteúdos deste capítulo, parte do Capítulo II, a quase totalidade do Capítulo III, e uma 
pequena parte do Capítulo V foram originalmente publicados em Inglês, em 2013, no livro de referência 
premium “Library Automation and OPAC 2.0: Information Access and Services in the 2.0 Landscape” 
(Tramullas & Garrido, 2013), primeiro Capítulo, “Going Beyond the Bibliographic Catalog: The Basis for a New 
Participatory Scientific Information Discovery and Sharing Model” (Bento & Oliveira, 2013a). 
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auxiliar; saber a linguagem de comandos13 e usar corretamente operadores booleanos era 

essencial. 

Na verdade, no início eram apenas "PACs" pois só estavam acessíveis nos terminais 

públicos, no próprio edifício da Biblioteca. Raros eram os utilizadores que se aventuravam a 

pesquisar sem primeiro solicitar ajuda ao colaborador da Biblioteca no balcão que, na maior parte 

das vezes, acabava por fazer a pesquisa para o utilizador. O Bibliotecário de Referência era o 

operador por excelência do catálogo; pesquisava-o com o mesmo profissionalismo e rigor como se 

de uma pesquisa nas bases de dados da Dialog se tratasse (serviço complexo e caro); se não 

encontrasse é porque não existia. 

De facto, numa primeira fase, os sistemas integrados de gestão da Biblioteca ofereciam um 

módulo de pesquisa, que funcionava ao mesmo nível do módulo de catalogação. Isto é, esse 

módulo foi pensado como uma ferramenta de backoffice, desenvolvido para os próprios 

Bibliotecários encontrarem os registos no acervo da Biblioteca14; a terminologia e organização da 

informação presente nesses módulos eram disso a melhor confirmação. Eram, contudo, 

ferramentas muito eficazes que acediam à base de dados e recuperavam a informação num 

tempo record, graças a elaborados algoritmos de indexação da informação. 

 

... em pequenos passos 

Com a massificação do acesso à Internet, pelo menos a nível académico, as Bibliotecas 

abriram o seu catálogo ao exterior (agora sim, já "OPAC", com o "O" de "Online"). Os seus 

Sistemas de Gestão Integrada de Biblioteca (SGIB / ILS em Inglês) começaram, inclusive, a 

oferecer serviços de acesso programático aos seus registos a partir de sistemas externos 

(protocolo z39.50). Se nesta última funcionalidade os SGIB foram pioneiros (só muito mais tarde é 

que outros detentores de informação começaram a partilhar via serviços Web), no caso do OPAC 

a maior parte implementou uma versão web sob pressão dos seus clientes (existentes ou novos), 

pois cada vez mais a web era usada como meio para a consulta remota de informação. Verificava-

se já então uma grande adesão e simpatia pelos motores de pesquisa na web, como o Altavista, 

Yahoo ou mesmo o SAPO, desenvolvido na Universidade de Aveiro, à qual ainda pertencia na 

altura (1995-1998). Na verdade, só em 1999, com a migração da versão 325 para a versão 

500.11.4 do SGIB ALEPH (da Ex-Libris) é que os Serviços de Documentação da Universidade de 

Aveiro puderam oferecer uma versão web do OPAC. 

Em quase todos os SGIB essa necessidade premente acabou por se traduzir num OPAC que 

pouco mais era que um mero "encapsulamento" dos comandos antes introduzidos num terminal 

telnet. Isto é, o OPAC resultou de uma adaptação e disponibilização pública de uma ferramenta 

                                                           

 

 
13 CCL, Common Command Language 
14 Registos que continham informação de existências no campo 966, o que veio a se revelar ser muito difícil 
de gerir quando uma Biblioteca ou consórcio tem diferentes sub-bibliotecas, físicas ou lógicas / Bibliotecas 
associadas, centenas de milhares a vários milhões de existências na sua totalidade. 
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que antes era apenas usada por Bibliotecários; conclusão: a terminologia e métodos de pesquisa 

mantiveram-se e apesar de estar acessível de qualquer parte do mundo, o OPAC retinha as 

características de ferramenta "do lado de dentro do balcão de atendimento". É certo que já não era 

preciso elaborar previamente a equação de pesquisa, já que o ambiente gráfico facilitava essa 

construção. Na verdade, com a possibilidade de hiperligação entre registos ou termos no registo 

para obter documentos relacionados (do mesmo assunto, autor, etc.) podemos falar de um 

primeiro nível básico de Descoberta. 

Até ao presente, o OPAC continua a ser mais uma ferramenta de pesquisa, para quem sabe 

exatamente o que pesquisa ou tem uma noção mais ou menos exata dos termos a usar. Nas 

comissões de avaliação e aquisição de um novo sistema, é muito raro haver relatos de utilizadores 

terem sido envolvidos nesse processo, algo vital no caso do OPAC, exatamente a ferramenta mais 

usada no conjunto de todos os módulos do SGIB. As Bibliotecas aceitam tacitamente essa 

realidade pois não tem meios nem recursos para implementarem as suas próprias interfaces; por 

outro lado, dada a complexidade do sistema, que inclui desde a informação de aquisições, 

catalogação e indexação, aos empréstimos, manter o OPAC simples e leve acabou por ser uma 

obrigatoriedade aceite.  

Com os motores de pesquisa na web a elevaram as expectativas dos utilizadores para um 

grau nunca até então visto, os hábitos de pesquisa mudaram. Os novos utilizadores do OPAC 

tentam transpor para este ambiente de pesquisa, mais normativo, as estratégias de pesquisa que 

estão habituados a fazer na web. Serviços como o Google trouxeram para a web uma elevada 

flexibilidade na maneira como a pesquisa pode ser efetuada. Os utilizadores habituados a 

“googlar” (expressão / “verbo” usado para caracterizar este tipo de pesquisa), quando necessitam 

de pesquisar no OPAC, acabam por se ver confrontados com uma incompatibilidade cognitiva 

entre a competência de pesquisa flexível e rizomática da web e a pesquisa mais estruturada e 

normativa a que o OPAC obedece. Dada essa latente incompatibilidade, os utilizadores são 

obrigados a adquirir novas competências de pesquisa, se quiserem pesquisar com alguma eficácia 

no OPAC. 

Mas para além dos hábitos, também as necessidades de informação se alteraram 

drasticamente. Com Bolonha, o modelo de aprendizagem mudou: as fontes documentais das 

Unidades Curriculares não são feitas apenas via Bibliografia Recomendada (em cuja pesquisa o 

OPAC clássico faz um trabalho excelente), mas mais baseadas na descoberta e validação de 

informação pelos próprios alunos: o seu percurso, as suas fontes, os seus recursos, algo para que 

o OPAC clássico não foi desenhado. Como alterar um módulo dentro do próprio sistema poderia 

colocar em causa o bom desempenho do sistema, poucas foram as Bibliotecas que se 

aventuraram a fazer alterações no OPAC, que não puramente estéticas.  

Dado que nos sistemas proprietários geralmente o código é fechado, incluindo as funções 

que fornecem os dados ao servidor web do OPAC, poucas são as melhorias que se podem fazer 

nos OPACs. Por exemplo, a adição da descoberta do registo correspondente no Google Books, da 
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inclusão da ligação ao mesmo e respetiva capa na ficha do registo no OPAC Web, requereu que a 

empresa que desenvolve o software ALEPH (EX LIBRIS, 2008a) incluísse numa atualização do 

sistema a passagem do valor do ISBN15 numa variável à parte, de modo a que o script pudesse 

fazer a pesquisa no Google Books. 
 

 

Figura 1: Registo Bibliográfico no Catálogo da Universidade de Aveiro  
com ligação ao registo correspondente no Google Books, capa e pré-visualização embutida na página, em 

2010 (© 2002-2010 Ex-Libris Ltd. / Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro) 
 

Como se trata de um nicho de mercado em que poucas empresas de software tem meios e 

peso negocial para entrarem e se manterem, a falta de concorrência levou-os a manter o status 

quo. Contudo, é verdade que têm feito um esforço para acompanhar as necessidades dos 

utilizadores; o problema é que a tónica recai mesmo sobre o termo “esforço” pois a motivação para 

tal tem sido mais do ponto de vista puramente comercial de não perder clientes ou igualar 

funcionalidades que outras soluções já oferecem (algumas delas gratuitas, disponíveis em Open 

Source), não tendo deste modo, na sua grande maioria, uma motivação intrínseca de melhoria ou 

de inovação. Na verdade, um dos primeiros SGIBs que veio mostrar que o OPAC, como módulo 

base do sistema, pode ser diferente, foi uma solução Open Source: o Koha16. 

Mas não foi o Koha a solução que mostrou verdadeiramente que o OPAC pode ser muito 

mais; o exemplo tem vindo de outras soluções, umas Open Source, outras comerciais, que em vez 

de serem um módulo ao mesmo nível dos outros no ILS, funcionam como uma camada extra que 

opera sobre o OPAC ou com os mesmos dados do OPAC, mas que geralmente funciona num 
                                                           

 

 
15 International Standard Book Number, identificador único a nível internacional para monografias. 
16 Primeiro ILS a ser disponibilizado e mantido por uma comunidade em regime de Open Source; 
http://koha.org/ 
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sistema paralelo, com as suas próprias fontes e índices. O OPAC pode ser apenas uma fonte 

como outra qualquer; contudo, dada a importância do acervo bibliográfico para os utilizadores do 

sistema, é sobre este que o sistema está centrado, integrando informação de fontes externas para 

complementar a pesquisa. 

1.2 Integração de Informação17 

Introdução 

Os motores de pesquisa na web têm a informação nas suas bases de dados limitada à 

recolhida na web superficial (surface, visible web), conjunto de páginas estáticas ou páginas cujo 

conteúdo é sempre o mesmo para uma determinada URL. Os diferentes conteúdos que uma 

página dinâmica pode ter, desde algumas unidades a várias dezenas de milhões de resultados 

diferentes em grandes bases de dados, que variam de acordo com uma pesquisa ou ação do 

utilizador, não são visíveis para os web crawlers (robots dos motores de busca que percorrem a 

Web, saltando de link em link, indexando as páginas encontradas). É por isso que estes conteúdos 

se dizem estar na web profunda (tradução livre de deep web, Bergman, 2001)18, ou web invisível 

(invisible web, Barker, 2006). 

Os motores de pesquisa federada (pesquisa distribuída) atuam como integradores de 

informação, pesquisando e recuperando os conteúdos que residem na web profunda, conteúdos 

dinâmicos que estão armazenados nalgum tipo de base de dados e que são apenas mostrados ao 

utilizador em função de uma pesquisa submetida pelo mesmo. Estes motores de pesquisa 

apresentam os resultados sem uma recolha prévia de registos das diferentes fontes que 

pesquisam, recolhendo a informação em tempo real, no momento imediato em que o utilizador 

submete a pesquisa. Exemplos dessas diferentes fontes podem ser a própria intranet da 

instituição, recursos web, catálogos bibliográficos, bases de dados subscritas ou repositórios 

digitais.  

Para fazer tal operação, estes motores de pesquisa necessitam de recorrer a protocolos 

standard, como o z39.5019 para a troca de registos de informação bibliográfica ou metadados XML 

quando consomem web services dos servidores remotos. Excecionalmente, quando o serviço 
                                                           

 

 
17 De notar que a quase totalidade deste capítulo foi originalmente apresentado e publicado no artigo “ColCat: 
integrar para facilitar” (Bento, 2007), proceedings do 9º Congresso Nacional BAD – Bibliotecários, Arquivistas 
e Documentalistas, Ponta Delgada, Açores, 28 a 30 de Março de 2017 (BAD - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE BIBLIOTECÁRIOS, 2007); 
18 Alegadamente, terá sido Michael Bergman quem cunhou o termo deep web em 2000; de notar que no 
white paper "The Deep Web: Surfacing Hidden Value”, Bergman (2001) distinguiu a web superficial da web 
profunda usando a metáfora da pesca à superfície e a pesca em águas profundas. O termo web profunda 
passou a ser preferido ao termo web invisível. Consultar http://papergirls.wordpress.com/2008/10/07/timeline-
deep-web / para um friso cronológico dos eventos relacionados com a web profunda. 
19 Para mais informações sobre o protocolo Z39.50, por favor consultar MOEN, WILLIAM -The ANSI/NISO 
Z39.50 Protocol: Information Retrieval in the Information Infrastructure [em linha]. [Consult. 08-06-2009]. 
Disponível em WWW:<URL:http://www.cni.org/pub/NISO/docs/Z39.50-brochure/>.  
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remoto não tem um servidor z39.50, uma API20 ou algum web service que honre os pedidos 

remotos de informação num formato de transporte de dados (XML por exemplo), o método HTML 

(screen) scraping pode ser o único meio de recuperar a informação desejada.  

Em última análise, a integração de informação através de pesquisa distribuída visa uma maior 

eficiência e rapidez no processo de pesquisa de informação já que efetua, numa única interface, a 

pesquisa cruzada através de várias fontes heterogéneas, sem a necessidade de conhecimentos 

específicos de como fazer a pesquisa em cada catálogo ou base de dados fonte: uma interface, 

muitas fontes, uma lista dos resultados. Como é o sistema que constrói as pesquisas específicas 

enviadas às diferentes fontes, pode-se obter uma pesquisa mais exata, resultados mais 

relevantes, em menos tempo e sobre mais fontes (logo, mais informação, que via pesquisas 

individuais poderia ficar excluída). 

Os esquemas seguintes ilustram o fluxo do processo de pesquisa para ambos os métodos, 

com e sem pesquisa federada.  

 

 
 

Figura 2: Sem pesquisa federada (ilustração adaptada de CLINTON, 2005) 
 

Por muito eficazes que sejam os SGIB/ILSs de cada catálogo ou interfaces de pesquisa das 

bases de dados fonte, a enorme diversidade de opções que um utilizador pode encontrar ao 

pesquisar em cada um desses sistemas acaba por se traduzir num conjunto de dificuldades, que 

necessita superar para obter os registos pretendidos. Processo demorado e desorientação na 

pesquisa, são duas das principais dificuldades sentidas. Com a pesquisa federada, ao submeter a 

pesquisa numa interface única e simples (e apenas uma vez), o utilizador pode abstrair-se dos 

                                                           

 

 
20 Application Programming Interface (especificação de como um programador que escreve uma aplicação, 
deve aceder ao comportamento e estado das classes e objetos) 
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diferentes graus de complexidade acima mencionados e concentrar-se apenas no que pretende 

pesquisar, que termos inserir e qual o campo mais apropriado.  

Neste processo mediado tecnologicamente entre o utilizador e as diferentes fontes 

pesquisadas, surge um novo ator: agente de pesquisa. É este agente que se encarrega de traduzir 

o pedido do utilizador, submetido na interface amigável do integrador, para diferentes equações de 

pesquisa de acordo com os requisitos de cada OPAC ou base de dados fonte, de modo a 

recuperar os registos que melhor sirvam a pesquisa submetida. É também este agente que, no 

passo seguinte, integra as diferentes respostas, registos que podem ser muito diferentes quer em 

estrutura, quer em conteúdo, numa lista de resultados única, com uma apresentação uniforme de 

todos os registos recuperados. 

 

 

Figura 3: Com pesquisa federada (ilustração adaptada de Clinton, 2005)  
 

Por outro lado, ter os registos num formato que pode ser objeto de extração de elementos 

(título, autor, ano, palavras-chave [assuntos], etc.) permite o próximo nível de integração, a dos 

serviços sobre os recursos. Estes dados elementares podem ser usados para alimentar outros 

sistemas, que irão realizar alguma operação específica com os mesmos, de uma maneira 

automática. Exemplos de sistemas que podem oferecer serviços complementares: software de 

gestão de referências bibliográficas, Empréstimo Inter-Bibliotecas, pesquisa da localização da obra 

em texto integral, pedido de aquisição da obra, pedido de fotocópias de partes da mesma, etc.. 

Recorrendo ao standard OpenURL21, invocar os serviços nesses sistemas externos é um processo 

simples e transparente. 

 

                                                           

 

 
21 Tipo específico de URL para passagem de metadados dos recursos como argumentos de variáveis, na 
própria URL;  
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1.2.1 Revisão Bibliográfica 

Clifford Lynch, um autor muito conceituado no campo da partilha de recursos e pesquisa 

integrada, no artigo Building the infrastructure of resource sharing: Union (Lynch, 1997), coloca o 

enfoque em duas abordagens para a partilha eficaz de recursos, que permitem aos utilizadores 

localizar materiais do seu interesse, quer em formato impresso, quer em formato eletrónico: 

Catálogos Coletivos (também chamados de “Catálogos de União”) e sistemas de pesquisa 

distribuída baseados no protocolo Z39.50. As vantagens da implementação de cada abordagem 

são analisadas, assim como as limitações de cada uma. Segundo o autor, os Catálogos Coletivos 

apresentam um superior número de vantagens, quer ao nível da consistência dos resultados da 

pesquisa, pois a indexação dos dados é feita centralmente de um modo também ele consistente 

(algo que não existe nos sistemas de pesquisa distribuída), ao nível da rapidez na resposta 

(intervalo de tempo previsível em circunstâncias normais), quer em relação à disponibilidade e 

fiabilidade, sendo ao mesmo tempo apontados estes como os principais pontos fracos dos 

sistemas de pesquisa distribuída. As únicas desvantagens avançadas para o uso de Catálogos 

Coletivos (União) são as dos requisitos computacionais que os mesmos necessitam para fazer a 

consolidação dos registos dos diferentes acervos fonte. Por outro lado, a única vantagem 

avançada para adoção da pesquisa distribuída é o facto da mesma ser muito flexível ao nível da 

construção de catálogos virtuais, dada a possibilidade de integrar fontes de qualquer catálogo 

bibliográfico que implemente o protocolo Z39.50. Para incluir um novo é apenas necessário incluir 

na sua configuração os dados de acesso ao seu servidor Z39.50 (dados públicos, na esmagadora 

maioria dos casos), o tipo de protocolo implementado e o formato dos registos devolvido pelo 

servidor-fonte (UNIMARC, MARC21, etc.22). Como conclusão, e apesar da disparidade do número 

de vantagens apontadas para os Catálogos Coletivos sobre o método “pesquisa distribuída”, o 

autor afirma que as duas abordagens devem ser consideradas complementares e não 

competitivas. 

Colocando o enfoque no comportamento dos utilizadores e nas suas necessidades e como 

estas devem ser melhor servidas pelos profissionais da informação a nível das bibliotecas, Janet 

Balas faz uma interessante análise da semelhança entre a tendência emergente nos EUA de fazer 

compras num ponto único, sem ajuda, e as necessidades de informação por parte dos utilizadores 

das bibliotecas e como isto afeta estas últimas (Balas, 2006). A autora denota duas tendências 

opostas no negócio do retalho: self-service e atendimento personalizado. Para os profissionais das 

bibliotecas, os sistemas integradores parecem ser de derradeira conveniência, quer para a 

profissão, quer para os utilizadores. Ainda segundo a autora, a atracão por ponto único de 

pesquisa é óbvia, mas parece não ser um objetivo fácil de alcançar. Na sua opinião, os 

profissionais da informação devem continuar a discutir, procurar soluções e implementar Serviços 

                                                           

 

 
22 Para mais informações sobre os formatos MARC, por favor consultar Furrie, 2003. 
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de Referência para garantir que os utilizadores encontrem sempre o que procuram. Uma pergunta 

interessante que a autora coloca é: “Iremos alguma vez construir um mecanismo de pesquisa 

perfeito?”. 

Ainda no âmbito da pesquisa e descoberta de recursos a nível das Bibliotecas, Steven Baule 

(2007) faz a “ligação tecnológica” num artigo conciso, mas muito completo acerca do estado da 

arte, em que analisa o uso pelos estudantes de uma variedade de interfaces de pesquisa não 

uniformes, associadas aos vários tipos de recursos disponibilizados por uma Biblioteca. Baule 

afirma que as coleções de uma Biblioteca podem competir com o Google e outros motores de 

pesquisa web se implementarem interfaces de pesquisa que sejam simples e fáceis de usar como 

a do Google. Além disso, a metapesquisa é identificada como a solução para o problema de se ter 

muitas bases de dados e múltiplas interfaces de pesquisa. 

Contudo, alguns autores defendem que as soluções de metapesquisa, ou produtos que 

podem efetuar pesquisa em várias fontes de recursos simultaneamente, tem graves limitações. 

Marshall Breeding (2005) refere que a estreia do Google Scholar (evento recente à altura, 2005) o 

convenceu que a arquitetura que suporta a abordagem tradicional por parte das Bibliotecas da 

pesquisa e recuperação de informação não será bem-sucedida se for o único método usado pelos 

Bibliotecários para pesquisar simultaneamente em várias fontes (Breeding, 2005). O autor expõe 

que a estratégia de metapesquisa que depende de ligações estabelecidas em tempo real, 

enviando pesquisas a múltiplas fontes remotas não se iguala aos índices dos sistemas baseados 

em bases de dados centrais (Catálogos Coletivos / Integração de Registos). Isto porque estes 

foram gerados previamente com base nos conteúdos recolhidos das várias fontes que “alimentam” 

esses Repositórios Centrais. Breeding considera estas duas abordagens, respetivamente a 

pesquisa distribuída (federada) e a pesquisa centralizada, como competitivas entre si. De recordar 

o artigo de Clifford Lynch mencionado no início desta secção que já na altura, 1997, oito anos 

antes deste artigo, efetuava uma comparação entre estas duas abordagens (Lynch, 1997), sendo 

que na altura não havia sistemas de pesquisa federada, mas sim puramente de pesquisa 

distribuída, baseados no protocolo z39.50. Voltando ao artigo em análise, como conclusão, 

Breeding não desencoraja os bibliotecários de fazerem um bom uso dos produtos de 

metapesquisa. Mesmo não sendo perfeitas, essas soluções são uma enorme ajuda para fornecer 

aos utilizadores meios amigáveis para a pesquisa de recursos eletrónicos disponibilizados pelas 

Bibliotecas. Ainda de acordo com este autor, tinha chegado a altura ideal para os bibliotecários 

abordarem seriamente a questão de como criar um ambiente de pesquisa para os recursos 

eletrónicos que disponibilizam. 

De interesse específico para este estudo como uma possível solução base ou de 

componentes para a implementação do protótipo do sistema conceptualizado, a revista cientifica 

KM World faz uma breve análise da solução de gestão de conteúdos Alfresco 2.0, uma solução 

Open Source alternativa para a Gestão de Conteúdos Empresariais (Enterprise Content 

Management, ECM), efetuando Gestão de Documentos, Colaboração, Gestão de Registos, 
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Gestão do Conhecimento, Gestão de Conteúdos Web e armazenamento digital (Imaging) (KM 

World, 2007). Analisando as suas capacidades no sítio web desta solução, 

http://www.alfresco.com/, encontra-se uma funcionalidade muito relevante para este estudo: 

implementa OpenSearch, o que não só permite ao software Alfresco a pesquisa de múltiplos 

repositórios Alfresco, mas também de outras fontes externas como wikis, blogues e feeds de 

notícias. 

Uma nota final para as duas edições da publicação periódica Internet Reference Services 

Quarterly23 dedicadas na íntegra à pesquisa federada. Enquanto a primeira edição se focou nas 

experiências, perceções e desenho centrado nos utilizadores e usabilidade geral (“Federated 

Search: Solution or Setback for Online Library Services”, 2007), a segunda colocou o enfoque nas 

ajudas ao Ensino e Aprendizagem que a pesquisa federada, e todos os subsistemas que podem 

ser construídos à sua volta, conseguem fornecer («Federated Search: Solution or Setback for 

Online Library Services, part II», 2007). 

1.2.2 Fontes Externas: Pesquisa Federada Vs. Repositórios Centrais 

Alguns OPAC clássicos têm a possibilidade de incorporar uma componente de integração, 

pesquisando em acervos de outras Bibliotecas ou consórcio, via protocolo z39.50, mencionado 

anteriormente, podendo deste modo efetuar uma pesquisa federada em fontes externas (contendo 

eventualmente a pesquisa no acervo local ao mesmo nível). Contudo, como as fontes eram 

escassas, o tempo de acesso e outras limitações que essa pesquisa apresentava, em geral as 

Bibliotecas acabaram por não disponibilizar esse serviço. O aumento da velocidade de ligação e o 

melhor desempenho dos servidores voltaram a validar este serviço, levando a que, imediatamente, 

as empresas que desenvolvem os softwares SGIB se apercebessem que existia um nicho de 

mercado próprio para essas soluções (como para o consórcio B-on) e avançaram com o 

desenvolvimento e comercialização de soluções isoladas em detrimento do desenvolvimento do 

módulo respetivo no sistema integrado. Na verdade, os serviços internos de pesquisa z39.50 são 

usados atualmente apenas para a pesquisa realizada dentro do módulo EIB (Empréstimo Inter-

Bibliotecas). 

Numa atualização ao avançado por Lynch (1997), complementando as ponderações de 

Breeding (2005), apresenta-se nesta secção um resumo dos diferentes aspetos que caracterizam 

cada um destes dois cenários alternativos para a pesquisa de informação em diferentes fontes. 

Adicionalmente, apresenta-se uma solução híbrida, Integração de Registos via Metadata 

Harvesting24, que algumas soluções entretanto incorporam no seu modelo conceptual, como é o 

caso do projeto eXtensible Catalog apresentado no ponto 3.1.2 (“Libertando o OPAC, mas 

                                                           

 

 
23 Binghamton, NY: Haworth Press, 1996, http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J136; 
24 Para mais informações sobre Metadata Harvesting e o protocolo OAI-PHM, por favor consultar Lagoze et 
al. (2004). 
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mantendo-o por perto: implementar uma camada de Descoberta), que inclusive já disponibiliza 

ferramentas Open Source para a implementação desta solução híbrida (incorporação dinâmica de 

registos via OAI-PMH num repositório central de metadados). 

No caso em que a informação a integrar é da mesma natureza (registos bibliográficos, 

registos de artigos em repositórios institucionais, etc.), como discutido acima, a constituição de 

uma base de dados central (Catálogo Coletivo, Catálogo de União ou Repositório Central) foi a 

primeira solução encontrada, numa altura em que a pesquisa federada era apenas uma 

“miragem”, pois mesmo recorrendo ao protocolo z39.50, eram poucos os sistemas que tinham 

esse servidor. Contudo, mesmo com mais possibilidades de se efetuar uma pesquisa distribuída, 

quer pela maior abertura dos sistemas em si, quer pelas redes de comunicação de dados mais 

rápidas que temos atualmente, a pesquisa num sistema com uma base de dados central, assim 

como a sua parametrização e gestão, detém várias mais-valias em relação à pesquisa federada, 

que vale a pena serem considerados.  

Para se identificar e avaliar a importância das mais e menos-valias de cada um dos cenários, 

expõe-se de seguida um resumo da comunicação / artigo, “ColCat: Integrar para Facilitar”, 

apresentada pelo autor no 9º Congresso Nacional BAD – Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas (Ponta Delgada, Açores, Portugal, Bento, 2007), nomeadamente da análise 

comparativa "Pesquisa Integrada versus Integração de Registos". 

Dinâmica da Pesquisa 

Neste ponto é comparado o desempenho das duas abordagens quer a nível da consistência 

dos resultados, quer a nível de rapidez na sua apresentação. 

 

Integração de Registos (Repositório Central)  

Na integração de registos a pesquisa é mais rápida que na pesquisa integrada. Contudo, os 

seus registos e respetiva atualização dependem da frequência com que as instituições 

cooperantes enviam lotes de novos registos / registos alterados.  
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Figura 4: Repositório Central, pesquisa rápida, mas carregamento  
por lotes mais lento e pesado 

 

Em termos práticos, um Repositório Central, num determinado momento, nunca tem uma 

cópia exata de todos os registos presentes nas instituições cooperantes ou bases de dados fontes 

devido a esta atualização em lotes (que pode ser feita apenas mensalmente ou em períodos mais 

dilatados). Ou seja, a pesquisa tende a ser mais rápida, mas a incorporação de registos é lenta e o 

processo mais pesado. 

 

Pesquisa Integrada (Federada/Distribuída)  

O processo de pesquisa é mais lento, mas os resultados que mostra são atualizados ao 

segundo. A eventual desvantagem deste processo é a ocorrência de falhas esporádicas na 

comunicação com os OPACs e a não recuperação dos seus registos.  
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Figura 5: Pesquisa Integrada, pesquisa mais lenta, mas mostra os  
registos que cada OPAC ou outra fonte tem nesse momento 

 

Apesar de a pesquisa ser mais lenta, a recuperação de registos é um processo mais eficaz, 

mostrando sempre os registos tal como estão na fonte, nesse momento. 

Flexibilidade / funcionalidades 

Neste ponto são analisadas as vantagens e desvantagens que cada abordagem apresenta ao 

nível de a sua flexibilidade ou limitações, assim como as funcionalidades que permitem. 

 

Integração de Registos (Repositório Central)  

Dada a integração numa base de dados única, num Repositório Central é possível ter 

quantos índices de pesquisa se desejar (de um campo específico ou de vários no mesmo índice). 

Adicionalmente, identificar e agrupar existências duplicadas pode ser um procedimento que corre 

aquando de a importação, apenas atribuindo uma nova existência física (exemplar, cota) a um 

registo bibliográfico já presente na base, no caso de uma entrada duplicada. A vantagem adicional 

é a facilidade na aplicação do critério desejado para a ordenação dos registos. A longo prazo, tem 

a vantagem única que é permitir a preservação dos registos dos diferentes OPACs fonte (arquivo / 

para memória futura). 

 

Pesquisa Integrada 

Para que seja possível a sua integração, esta pesquisa é limitada aos índices comuns à maior 

parte dos diferentes OPACs. Ao contrário do Repositório Central, cada OPAC pesquisado pode 

enviar os registos de acordo com o seu próprio critério de ordenação. O critério mais comum é o 

de a data decrescente de entrada no sistema. A grande vantagem destes sistemas é a de não 



 
 

 

 

 

 

21 
 

 

guardam nenhum registo localmente e qualquer alteração no registo fonte é logo vista, no segundo 

imediato, pelo utilizador. 

Manutenção 

Nesta última entrada são analisados os encargos com a atualização e manutenção dos 

sistemas associados a cada uma das abordagens em comparação. 

 

Integração de Registos (Repositório Central)  

Dependendo do somatório do número de registos que cada Instituição cooperante partilha, 

geralmente a base de dados que os armazena no Repositório Central requer uma elevada 

manutenção (incluindo “pesados” backups – alguns Gigabytes), além de um servidor com elevada 

capacidade de processamento por forma a responder eficazmente às pesquisas efetuadas sobre 

milhões de registos. 

Caso o sistema ou versões do mesmo mude em algum dos OPAC ou base de dados fonte, o 

Repositório Central não necessita de efetuar qualquer adaptação, uma vez que os lotes de 

registos que recebe geralmente estão num formato standard. Neste caso, o ónus de a 

responsabilidade de atualização das funções associadas à exportação de registos fica do lado de 

cada Instituição cooperante. 

 

Pesquisa Integrada 

Dado o seu funcionamento em tempo real, com um agente a recuperar os registos mediante a 

equação de pesquisa submetida pelo utilizador, nestes sistemas não existem registos locais que 

necessitem de ficar guardados. Como registos locais, temos apenas os que estão em uso no 

momento para uma determinada pesquisa ou os que tiverem sido guardados pelo utilizador no seu 

espaço pessoal, caso o sistema possua essa funcionalidade. As cópias de segurança resumem-se 

a apenas algumas páginas web, pequenos ficheiros de configuração e código. Requer, contudo, 

adaptação pontual caso haja uma mudança de sistema ou versão em algum dos OPAC ou base 

de dados fonte, mesmo que esta seja muito reduzida (3 ou 4 valores, no caso do acesso por 

z39.50). 

Pelo descrito, em relação a este ponto, manutenção, não há uma clara vantagem de um 

método sobre o outro. 

A terceira via, Modelo Híbrido 

O principal ponto fraco do modelo clássico de um Repositório Central é a dependência em 

relação ao envio de registos por parte das Instituições cooperantes. Uma solução possível para 

colmatar esta falha é a de recorrer a técnicas de Metadata Harvesting, em uso nos Repositórios 

Open Access de produção científica, via protocolo OAI-PMH (Lagoze, Van de Sompel, Nelson, & 

Warner, 2004). 
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Figura 6: Integração de Registos via Metadata Harvesting 
 

Neste caso, o Repositório Central altera a sua componente pró-ativa de sensibilizar as 

Instituições cooperantes para enviarem os seus registos, para uma mais automatizada e sem 

dependência de terceiros: recuperar periodicamente os novos registos / registos alterados desde a 

última consulta. Por se assemelhar a uma colheita, diz-se que o motor do Repositório “ceifa” os 

registos (executa um Harvesting) dos diferentes OPACs ou bases de dados fonte. 

A referida dependência das Instituições, e sua Acão no processo, confina-se à fase de 

implementação, devendo estas integrar nos seus OPACs ou bases de dados a possibilidade de se 

efetuar uma pesquisa por janela temporal (com informação da data de alteração do registo) e de 

apresentarem os seus registos num formato de transporte (XML).  

1.3 Biblioteca 2.0: componentes Web 2.0 e seu uso possível no 
contexto das Bibliotecas25 

A analogia com o termo “Web 2.0” cunhado por Tim O’Reilly para distinguir as tendências e 

modelos de negócio que sobreviveram ao crash das empresas tecnológicas que atuavam no 

sector da internet, como sendo as que tinham serviços colaborativos, interativos e em que acima 

                                                           

 

 
25 De notar que os conteúdos base deste subcapítulo foram alvo numa primeira instância de uma 
apresentação intitulada “Patrons’ Collective Intelligence and Communities of Practice: let the OPAC go out 
and have a social life” (Bento, 2009b) na Conferência IGeLU2009 (The International Group of Ex-Libris  
Users, Helsínquia, Finlândia, 9 de Setembro de 2009), e posteriormente apresentados e publicados no artigo 
“Catálogo 2.0: a Biblioteca de volta à Comunidade” (Bento, 2011b) no âmbito da Conferência “7º SOPCOM: 
Os Meios Digitais e Indústrias Criativas, os Efeitos e os Desafios da Globalização” (SOPCOM, CENTRO DE 
ESTUDOS DAS TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (CETAC.Media), & UNIVERSIDADE DO 
PORTO, 2011), sendo que na altura o autor era membro do Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências 
da Comunicação (CETAC.Media, Centro de Investigação da Universidade de Aveiro, mas também com 
membros da Universidade do Porto). 
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de tudo o consumo e criação de conteúdos era muito fácil e transparente para o utilizador 

(O’Reilly, 2005), não se deverá transpor literalmente para o ambiente das Bibliotecas e Centros de 

Documentação (Biblioteca 2.0), pois estes tem o seu valor intrínseco pela riqueza de informação 

que possuem e por isso não será tal que irá ditar o seu fim, mas sem dúvida podem não estar a 

cumprir a sua missão, pelo menos a um nível de excelência que eventualmente obterão se 

adotarem uma postura ativa e recetiva dos conteúdos e ações dos seus utilizadores. A este 

propósito apresenta-se a missão, como a definem a maior parte das bibliotecas: “contribuir para 

desenvolver a aprendizagem, a investigação, a formação contínua e o desenvolvimento cultural e 

social dos cidadãos” (parte da declaração da missão dos Serviços de Documentação da 

Universidade de Aveiro, 2007). 

Contudo, do ponto de vista dos utilizadores, de certa forma podemos estabelecer uma 

comparação entre a web e Biblioteca 1.0 e a web e Biblioteca 2.0. Assim como a web 1.0 servia 

“apenas” como fonte, um sítio para “ir e buscar” como Peltier-Davis indica (2009), sem 

possibilidade de adicionar ou alterar o conteúdo, a Biblioteca 1.0 caracteriza-se por ser um espaço 

físico tradicional próprio das Bibliotecas, onde se tem que obedecer a regras rígidas de 

comportamento, código de conduta próprio (“silêncio” incluído) e em que os utilizadores não 

contribuem, nem alteram conteúdos, mas sim acedem ao que a Biblioteca tem disponível (assim 

como os conteúdos na web 1.0), nas suas estantes ou em linha. Já na versão “2.0”, a web passou 

a ser um espaço para “ser e estar” (idem), acontecendo o mesmo com os espaços físicos da 

Biblioteca de acordo com o preconizado por Bolonha, espaços mais dinâmicos, mais abertos, 

incluindo espaços próprios para o estudo em grupo, onde os utilizadores podem estar mais à 

vontade e, inclusive, falar sem ser em “surdina”. A nível de conteúdos e serviços, também a 

Biblioteca 2.0 deve-se orientar pela criação centrada no utilizador e nas comunidades a que serve. 

Isto é, a Biblioteca que por séculos foi fonte de enriquecimento científico-cultural da comunidade, 

agora é ela própria a enriquecer com os seus utilizadores, pela sua comunidade. Receber e 

incentivar a participação da comunidade para a melhor servir, como uma parceria de confiança 

entre pares numa sociedade que visa promover o bem-estar e a riqueza comum. 

Urge então verificar e estabelecer o que se entende por “Biblioteca 2.0”. Analisando na 

literatura os conceitos fundamentais avançados por vários autores para o termo “Library 2.0” 

(termo original em inglês usado doravante neste texto com o mesmo significado de “Biblioteca 

2.0”), destacam-se três autores, Michael Casey e Laura Savastinuk (2006), e Jack Maness (2007). 

Foram Casey e Savastinuk quem primeiro cunhou o termo “Library 2.0” enunciando-o como o uso 

de serviços de software social nas bibliotecas, argumentando que as bibliotecas usando estas 

tecnologias poderiam oferecer um novo modelo de serviço que encorajasse “uma mudança 

constante e significativa, convidando à participação dos utilizadores na criação de serviços físicos 

e virtuais que desejassem” (Casey & Savastinuk, 2006) citados por (Rutherford, 2008). Esta 

definição gerou uma série de discussões sobre o âmbito e conceitos associados a esse termo, 

sendo que terá sido Maness um dos autores que melhor elaborou uma perspetiva crítica sobre o 
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mesmo e que sintetizou no artigo Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries, 

definindo “Library 2.0” como “a aplicação da interação, colaboração, e tecnologias multimédia 

baseadas na Web a serviços e coleções de bibliotecas” (Maness, 2007b), sugerindo que esta 

definição fosse adotada pela comunidade biblioteconómica. Isto é, Maness limita a definição a 

serviços web, redefinindo a de Casey que a tinha enunciado para todos os serviços da biblioteca.  

Maness avança com quatro elementos essenciais para que uma Biblioteca seja “2.0”: 

• É centrada no utilizador: os utilizadores participam na criação de conteúdos e serviços 

que eles veem na presença da biblioteca na web, OPAC, etc.. O consumo e a criação 

do conteúdo são dinâmicos e por isso as funções do bibliotecário e do utilizador nem 

sempre são claras; 

• Oferece uma experiência multimédia (apenas como uma recomendação); 

• É socialmente rica: a presença da biblioteca na web inclui a presença dos utilizadores, 

formas síncronas (e.g. mensagens instantâneas) e assíncronas (e.g. blogues) para os 

utilizadores comunicarem entre si e com os bibliotecários; 

• É inovadora a nível comunitário: bibliotecas como serviço comunitário; as comunidades 

mudam e as Bibliotecas não devem apenas mudar com elas, elas devem permitir que 

os utilizadores mudem a Biblioteca. A Biblioteca deve continuamente achar novas 

formas de permitir que as comunidades, e não apenas indivíduos isolados, pesquisem, 

encontrem e usem a informação. 

Maness avança também com o conceito de “Library 2.0” como um mashup: híbrido de 

blogues, wikis, streaming media, agregadores de conteúdo, mensagens instantâneas e redes 

sociais; este permite ao utilizador editar os dados e os metadados do OPAC, salvar tags, 

conversas por mensagens instantâneas com bibliotecários, entradas wiki com outros utilizadores 

(e catalogar tudo isso para o uso e benefício dos restantes), podendo o utilizador escolher que 

elementos aparecem no seu perfil público; os utilizadores podem ver que itens similares outros 

utilizadores consultaram e um enorme catálogo, feito pelos utilizadores, é criado e mesclado com 

o catálogo tradicional (isto é, um mashup de serviços tradicionais de biblioteca e serviços 

inovadores web 2.0). Maness defende ainda que Biblioteca 2.0 revoluciona a profissão. Em vez de 

criar sistemas e serviços para os utilizadores, os bibliotecários possibilitam que os utilizadores 

criem estes sistemas e serviços para seu próprio uso. “A Biblioteca 2.0 não é sobre pesquisar, 

mas sim sobre encontrar; não é sobre acesso, mas sim sobre partilha. A Biblioteca 2.0 reconhece 

que os seus utilizadores pesquisam informação não enquanto indivíduos, mas enquanto membros 

de uma comunidade” (ibidem). 

Como Ruthford indica, compilando vários autores, o uso de software social no âmbito de 

operação das bibliotecas pode ajudar a manter os seus serviços relevantes para as necessidades 

dos seus utilizadores (Rutherford, 2008, p. 413). Outro aspeto que esta autora indica é que, 

apesar dos artigos sobre matérias conceptuais ligadas a “Library 2.0” serem abundantes, existe 

uma lacuna evidente na exploração do impacto real do software social nos bibliotecários / 
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bibliotecas que o estão a usar, sendo que no artigo “Building participative library services: The 

impact of social software use in public libraries” a autora expõe o estudo efetuado com vista a 

analisar o mesmo, concluindo que os entrevistados acreditam seriamente que a implementação 

desses serviços faz parte da sua missão, mas que todas as sua potencialidades ainda não estão a 

ser exploradas nas bibliotecas públicas alvo desse estudo (tidas como modelos, a nível mundial, 

na implementação de software social, num total de doze, dos Estados Unidos e da Nova 

Zelândia). 

Categorias de Software Social: os quatro Cs propostos por Niall Cook 

Os 4 Cs (Comunicação, Cooperação, Colaboração e Conexão), categorização proposta por 

Niall Cook (2008) para as várias ferramentas e serviços de Software Social, apesar de ter sido 

definida para o ambiente das organizações / empresas (Enterprise 2.0), relaciona-se na íntegra 

com o presente estudo: 

• Comunicação: plataformas que permitem aos utilizadores comunicarem entre si, quer por 

texto, voz, imagens, vídeo ou uma combinação de vários tipos. Exemplos: Blogues, 

Mundos Virtuais; 

• Cooperação: software que permite a partilha de conteúdos, de modo estruturado ou não 

estruturado. Exemplos: Partilha de media, Social Bookmarking, Classificação / Votação; 

• Colaboração: ferramentas que encorajam os utilizadores a colaborarem entre si de modo a 

resolver problemas específicos, direta ou indiretamente, de um modo central ou distribuído, 

num esforço coordenado em que o empenhamento e objetivos são partilhados por todos. 

Exemplo: Wikis; 

• Conexão (ligação): ferramentas que possibilitam os 3Cs anteriores (Comunicação, 

Cooperação e Colaboração), fazendo a ligação entre os utilizadores e entre estes e os 

conteúdos. Exemplo: Sindicância e notificação.  

A inteligência coletiva da Web 2.0 (folksonomias)26 

No paradigma da web 2.0, as folksonomias27 permitem aos prosumers28, atores que assumem 

ambos os papéis de produtores e consumidores de informação, a possibilidade de descreverem 

documentos com cabeçalhos de assuntos, marcadores ou tags (termo original em inglês), sem 

                                                           

 

 
26 De notar a base do avançado nesta entrada foi originalmente apresentada e publicada no artigo 
“Integração e Inteligência Colectiva: Mais-valias para a Pesquisa e Recuperação de Informação” (Bento, 
2009a), Conferência “VIII LUSOCOM”, Temática 01 – Sessão 1: “Sociedade da Informação e Novas 
Tecnologias”, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 14-15 de Abril de 2009; 
27 Termo cunhado em 2004 por Thomas Vander Wal na resposta a Gene Smith quando este perguntou aos 
membros da lista de distribuição do AIfIA (“Asilomar Institute for Information Architecture”) sobre o que 
achavam do fenómeno da "Social Tagging" e desta “classificação”; resposta colocada à posteriori no seu 
blog, Atomiq (http://atomiq.org/), em 3 de Agosto de 2004 (Smith, 2004). 
28 Termo cunhado por Alvin Toffler em 1980 na sua obra The Third Wave (Toffler, 1980). 
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obedecer a regras específicas de indexação. Dada a sua natureza, uma indexação feita com base 

em folksonomias (também chamada de social tagging) apresenta uma série de vantagens, mas 

também um vasto conjunto de problemas que deve ser tido em conta, aquando da sua adoção. 

Na verdade, tal como Isabella Peters e Wolfgang Stock defendem (Peters & Stock, 2007, p. 

3), este tipo de indexação não deve ser considerado como uma classificação, pois as tags não 

possuem qualquer tipo de notação ou relações entre si. Não deixa, contudo, de ser uma 

indexação, que usa termos não controlados (Furnas et al., 2006; Peters, 2007, citados por Peters 

& Stock, 2007, p. 5), e que não obedece a um vocabulário estruturado. Efetivamente, a sua 

proliferação e crescimento exponencial deve-se a isso mesmo, isto é, a não haver uma base de 

autoridades ou alguém que controle a terminologia usada, quer pelos criadores dos documentos, 

quer pelos consumidores dos mesmos. Seria impensável exigir a estes “indexadores” (os referidos 

prosumers), voluntários num ambiente colaborativo na sua quase totalidade, que seguissem 

determinadas normas ou que aprendessem a nomenclatura, organizada hierarquicamente, própria 

de um determinado controlo de autoridades.  

Por outro lado, o elevado dinamismo de algumas matérias, propício a um frequente 

aparecimento de novos termos, é melhor “acompanhado” com uma indexação que não esteja 

restrita a um vocabulário controlado ou estruturado, sendo que o aumento e atualização (melhoria, 

de um modo genérico) de um dicionário ou controlo de autoridades com vocabulário controlado 

pode beneficiar destas folksonomias. Vander Wal (2004) avança que “as tags, a sua frequência e 

distribuição são fontes para novos termos controlados, para modificações de alguns termos já 

existentes no vocabulário ou mesmo extinção de alguns conceitos”, isto seguindo a lógica de uma 

categorização bottom-up (ibidem, citado por Peters & Stock, 2007, p. 18). Isto é, enquanto na 

construção clássica de um vocabulário controlado, controlo de autoridades, se segue uma 

categorização top-down (do mais genérico para o mais específico), o enriquecimento deste 

vocabulário alimentado por folksonomias é feito dos termos específicos (tags), agrupando-as ou 

colocando-as hierarquicamente dentro de uma categoria ou termo mais genérico, numa 

determinada ontologia específica (categorização bottom-up, do mais específico para o mais 

genérico). 

A “liberdade” de se usar uma indexação que não esteja restrita a um vocabulário controlado 

tem, contudo, um preço, não devendo este ser imputado às tags em si, mas sim ao 

comportamento dos prosumers (Shirky, 2004, referindo-se à falta de precisão na atribuição de 

tags): nas folksonomias o mesmo termo pode ser encontrado em diferentes formas (exemplo: 

singular / plural ou abreviaturas), não existe controlo de sinónimos ou homónimos e erros 

ortográficos ou de digitação são muito frequentes. 

Efetivamente, a indexação de um determinado documento, tags atribuídas, pode não ser 

considerada como a “mais correta” para uma elevada percentagem de outros prosumers. E a 

razão para tal acontecer, quer as ocorrências relatadas no estudo, quer a não revisão dos 

restantes prosumers na indexação atribuída pelos prosumers anteriores, deriva de um único facto, 
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muito simples: a atribuição de tags a um determinado documento é feita na sua esmagadora 

maioria de acordo com os interesses pessoais de cada prosumer. Na verdade, esta razão 

facilmente se identifica quando se contextualiza este tipo de indexação, nomeadamente o 

momento em que a mesma é efetuada e qual a sua razão (porque é atribuída), a motivação para a 

sua atribuição. Efetivamente, Golder e Huberman (2006, p. 7), defendem que “uma quantidade 

significativa da indexação com tags, se não toda, é feita para uso pessoal e não para benefício 

público” (isto é, não é motivada pelo interesse que possa ter para a descoberta desse documento 

pela comunidade). 

Uma mais-valia da indexação feita por profissionais com base numa determinada ontologia, 

classificação ou thesaurus, é que é passível de ser alvo de um controlo de qualidade, pelos 

próprios ou outros indexadores que façam a revisão dessa mesma indexação. Com as 

folksonomias somos tentados a dizer que não há controlo de qualidade, mas na verdade este 

existe e a web tem um editor: “todos”, como defende Clay Shirky (2004) no artigo “Folksonomy”, 

blogue “Many-to-Many”29. 

Enquanto no paradigma da indexação por profissionais, o controlo de qualidade é feito a 

priori, isto é, antes da disponibilização do documento, na indexação baseada em folksonomias 

esse controlo de qualidade ocorre depois do documento ser publicado ou disponibilizado: “quanto 

mais pessoas colocarem tags ou comentarem um determinado documento, mais relevante parece 

ser o mesmo para essas pessoas” (Peters & Stock, 2007, p. 18). 

O artigo que contempla a quase totalidade das vertentes expostas neste ponto, quer os prós, 

quer os contras, "Folksonomy and information retrieval", sintetiza as vantagens ou benefícios da 

adoção de uma indexação baseada em folksonomias, enunciando que estas (ibidem, p. 19): 

• representam um uso autêntico da linguagem (referindo-se ao uso de termos em linguagem 

natural – algo que pode ser muito benéfico na recuperação de informação usando 

linguagem natural, a grande tendência atual); 

• permitem várias interpretações (isto é, cruzar os dados para retirar várias ilações ou obter 

novos dados); 

• são métodos baratos de indexação (referindo-se ao carácter voluntário na atribuição de 

tags pelos prosumers); 

• são a única maneira de indexar informação em massa, na web; 

• podem ser fontes para o desenvolvimento e atualização de ontologias, thesauri ou sistemas 

de classificação; 

• dão o controlo de qualidade “às massas”; 

• permitem a pesquisa e a navegação entre tags (browsing); 

• permitem o uso de neologismos (isto é, novas palavras ou novas aceções); 

                                                           

 

 
29 http://many.corante.com/, obtido em 1 de Junho de 2009  
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• podem ajudar na identificação de comunidades (melhor, dos elementos que pertencem a 

uma dessas comunidades virtuais, quando os sistemas permitem as guardar e a consulta 

da relação “utilizador - tags colocadas”); 

• são fontes para sistemas de recomendação colaborativa; 

• sensibilizam os utilizadores para a importância da indexação da informação. 

Um dos pontos referidos acima, o facto de as folksonomias poderem ajudar na identificação 

de comunidades, é algo que se pode identificar como uma mais-valia, única, pois só se pode obter 

com as mesmas, dado o ambiente colaborativo em que as estas surgem. Efetivamente, estando 

na possa da relação “utilizador - tags” é possível exteriorizar quem são os utilizadores (melhor, os 

prosumers) mais ativos numa determinada matéria e desta forma identificar os elementos dessa 

comunidade virtual, num determinado sistema. Quiçá, a partir dessas ligações, podemos 

extrapolar as ligações dessas matérias a outras relacionadas, via tags que os utilizadores de uma 

determinada comunidade usam para descrever documentos, que eventualmente terão alguma 

relação entre si. Esta relação será tão mais provável quanto maior for a percentagem de 

utilizadores dessa comunidade que tenha “marcado” uma grande parte de um determinado 

conjunto de documentos. 

Por outro lado, a possibilidade do uso de neologismos referida acima, nomeadamente a 

adoção desses termos por outros prosumers (mencionada no estudo efetuado por Mathes, 2004, 

p. 10) é também só por si um importante fator de criação e identificação das comunidades ad-hoc 

referidas no parágrafo anterior.  
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CAP. II – DA WEB SOCIAL À WEB SEMÂNTICA E OS NOVOS 
PAPÉIS PARA OS PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO 

2.1 As Redes Sociais no contexto da partilha e recomendação de 
informação 

 
“Quando uma rede de computadores liga pessoas ou organizações, é uma rede social. Assim 
como rede de computadores é um conjunto de máquinas ligadas por um conjunto de cabos, 
uma rede social é um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades sociais) 
ligadas por um conjunto de relações sociais, como amizade, parceria de trabalho ou partilha 
de informação” (Garton, Haythornthwaite, & Wellman, 1997, p. 1, trad. do autor)30 

 

Gunawardena et al. (2009) definem Rede Social (melhor, Social Networking) como a “prática 

de expandir o conhecimento fazendo ligações a indivíduos com interesses semelhantes” (ibidem, 

p. 4). Por outro lado, Raquel Recuero refere-se ao estudo de redes sociais como o que “foca o 

problema de como as estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da 

comunicação mediada pelo computador”, e de especial importância para o este estudo, “como 

essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que 

impactam essas estruturas” (Recuero, 2009, p. 24). Mantendo o foco nos pontos relevantes para o 

presente estudo, especial atenção vai para o comentário de Recuero sobre o facto de os atores da 

rede (utilizadores: nós ou nodos da rede) deixarem rastros da sua atividade aí e de como estes 

podem deter mais-valias para a identificação de interesses comuns e conjunção destes como 

elementos potenciadores de um sistema de pesquisa e descoberta de informação científica, 

âmbito deste projeto: 

 

“O advento da Internet trouxe (…) a possibilidade de expressão e sociabilização através das 
ferramentas de comunicação mediada pelo computador (CMC). Essas ferramentas 
proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, interagir e comunicar com outros 
atores, deixando, na rede de computadores, rastros que permitem o reconhecimento dos 
padrões de suas conexões e a visualização de suas redes sociais através desses rastros” 
(ibidem, p. 24). 
 

Para este estudo não interessou só a comunicação a decorrer/presente, os chamados Status 

Update (introduzidos pelo Twitter31, como microblogging, e depois adotados por todos os 

sites/serviços de redes sociais mais famosos e agora também presentes em várias soluções Open 

                                                           

 

 
30 Um dos autores, Barry Wellman, é um reputado investigador do Centro de Estudos Urbanos e 
Comunitários da Universidade de Toronto, Canadá, que tem estudado o impacto da internet, de um modo 
geral, e das redes sociais, de um modo mais específico, nas comunidades locais; Laura Garton era na altura, 
1997, aluna de doutoramento nesse centro. 
31 Rede social e servidor de microblogging: permite aos seus utilizadores fazerem a atualização de atividades 
via canal central de disponibilização de mensagens curtas, 140 caracteres no máximo; em linha, obtido 10 de 
Junho 2010, http://twitter.com/; 
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Source), mas acima de tudo explorar esses rastros, ver como os mesmos podem auxiliar na 

identificação de atores e comunidades especializadas numa determinada área, como meios de 

auxílio na recomendação de fontes de informação. 

Ainda neste contexto e seguindo o elencado pela autora citada, Raquel Recuero cita a 

tipologia enunciada por Alex Primo para as formas desta interação social, dividindo-a em duas 

categorias: interação mútua e interação reativa (Primo, 2003, p. 62). Esta categorização e 

caracterização das duas formas enunciadas foi de especial importância para o presente projeto, 

nomeadamente a potenciação da primeira, interação mútua, como elemento chave na construção 

de comunidades de um modo autossustentado, isto é, sem a necessidade de intervenção regular 

de “catalisadores” / “animadores” externos e, como Primo refere, com espaço para a inventividade, 

e a segunda como grande potenciadora da base de recomendação de documentos ou utilizadores 

com interesses comuns (o que de certa forma alavancar a primeira, contribuindo para a criação de 

laços fortes na rede interna): 

 

“(...) interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e processos de 
negociação, em que cada interagente participa da construção inventiva e cooperada da 
relação, afetando-se mutuamente; já a interação reativa é limitada por relações 
determinísticas de estímulo e resposta” (idem)32. 
 

Para se compreender o que se avança em relação à interação reativa e ao papel que a 

mesma pode ter como elemento construtor da base de recomendação, identificaram-se alguns 

elementos que podem ser alvo desta reação, nomeadamente a classificação (tags), votação 

(valorização do documento) e as mencionadas recomendações (de documentos ou utilizadores). 

Informação e Conhecimento Distribuídos pelos Atores da Rede 

Na linha do pensamento de James Surowiecki, colunista do The New Yorker e autor de “The 

Wisdom of Crowds - Why The Many Are Smarter Than The Few And How Collective Wisdom 

Shapes Business, Economies, Societies And Nations” (Surowiecki, 2004), para chegar a decisões 

de superiores - muitas vezes melhor do que aquelas que tomadas por indivíduos, mesmo sendo 

eles 'especialistas' nesse campo, são necessárias formas sistemáticas de organizar e agregar a 

inteligência disponível. Embora a sua perspectiva seja a partir de uma visão corporativa (ele era 

um colaborador na edição da revista de referência na área da economia e gestão de empresas, 

Fortune), as suas ideias sobre como aproveitar a sabedoria coletiva da organização como a 

vantagem competitiva, pode ser transposta para as comunidades de indivíduos ou mesmo para o 

cenário de utilização de um utilizador individual num sistema de pesquisa e descoberta de 

informação, se mecanismos de agregação social e componentes participativos forem 

                                                           

 

 
32 Artigo de apresentação e contextualização deste estudo: “Interação mútua e interação reativa: uma 
proposta de estudo” (Primo, 2008) 
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implementados. Na verdade, os princípios e propósitos são em tudo semelhantes, excetuando-se 

talvez a intensidade do fator competitivo, que tende a ser mais intenso no mundo empresarial. 

Como nas redes sociais não mediadas por computador (comunidades físicas "tradicionais"), o 

indivíduo usa os seus contatos para filtrar a informação que deve analisar e reter ou simplesmente 

para a validar, no contexto da pesquisa e descoberta de informação científica, usando os contatos 

que ele/ela tem neste ambiente de comunicação mediada por computador, esta mesma finalidade 

pode ser atingida, adaptando os processos e fluxos que ocorrem em redes humanas (na linha de 

pensamento de Dídac Margaix para um OPAC social (2009, p. 24). Na verdade, tendo canais 

específicos, talvez isso possa ser alcançado num grau mais elevado, como a comunicação é muito 

direcionada no seu contexto e um conjunto de ferramentas para organizar o seu espaço de 

trabalho ou aprendizagem pessoal (PLE, Personal Learning Environment), ou mesmo com a ajuda 

dos grupos a que o/a mesmo/a pertence, permitem uma maior eficiência na gestão de uma 

miríade (e em plena expansão) de fontes e recursos. Embora vistos como mecanismos pessoais, 

estes podem servir para o que Surowiecki (2004) enuncia como formas sistemáticas de organizar 

e agregar inteligência coletiva; veja-se, como exemplo, o uso de serviços como del.icio.us ou 

Diigo). Também o papel dos seus contatos como fontes de recomendação de recursos pode ser 

transposto para este novo cenário, a fim de tirar o máximo partido do seu potencial (Alag, 2008, 

apud Margaix-Arnal, 2009, p. 25). 

No contexto deste estudo, de certa forma pode-se fazer a analogia entre as redes sociais e a 

partilha de ficheiros que ocorre num ambiente Peer-To-Peer (P2P), sendo que em ambos os 

ambientes os utilizadores partilham informação que detêm e que pode interessar aos restantes 

membros da comunidade, assim como, eventualmente precisam dos restantes para completar 

essa informação. Em ambos os casos, o servidor / provedor do serviço é apenas um facilitador no 

processo de procura de informação, dado que são os utilizadores que a detêm. 
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Figura 7: Configuração e fluxo de dados numa rede normal e em redes de partilha de ficheiros P2P, Peer-To-
Peer (imagem capturada de The Big Book of BitTorrent33) 

 

Por outro lado, na linha de pensamento de Recuero sobre as características da interação 

mediada pelo computador, um fator que relevante para o presente projeto é sua capacidade de 

migração (Recuero, 2009, p. 36), isto é, do sistema tirar proveito das ligações, laços fortes na sua 

grande maioria, que já existem noutras redes sociais e as incorporar ou mesmo de as potenciar 

nesses sistemas (como por exemplo via conjunto Graph APIs do Facebook34, como o botão 

“gosto”, comentários, feed de atividades, etc., os chamados social plugins35, que podem ser 

incorporados dinamicamente em qualquer página web, mediante o carregamento de uma 

biblioteca pública de scripts que permite as operações definidas pelo Open Graph Protocol36).  

Uma das vantagens apontadas às redes sociais na internet, generalizada e aceite, é que 

estas permitem manter laços sociais entre atores que podem estar fisicamente distantes. Contudo, 

apesar da lacuna aparente de atualização deste estudo específico, em especial para as redes de 

uso global mais em voga, como o Facebook ou Twitter, provavelmente ao analisarmos os 

primeiros contactos que os atores associam às suas redes privadas nestas redes sociais, iremos 

encontrar os contactos mais próximos, o que se traduz, na sua grande maioria, em termos de mais 

contactos próximos fisicamente. De certo modo este efeito foi identificado por Barry Wellman37 ao 

estudar o impacto da Internet, e redes sociais ai sediadas, nas comunidades locais, avançando-o 

sob o conceito de “Glocal Village” (Wellman, 2004a)38. Este autor refuta a ideia de que a internet 

                                                           

 

 

33 Disponível em linha, ver “The Big Book of BitTorrent,” 2009. 
34 http://developers.facebook.com/docs/api, obtido em 1 de Outubro de 2018 
35 http://developers.facebook.com/docs/guides/web#plugins, obtido em 1 de Outubro de 2018 
36 http://developers.facebook.com/docs/opengraph, obtido em 1 de Outubro de 2018 
37 Investigador do Centro de Estudos Urbanos e Comunitários, Universidade de Toronto, Canadá; 
38 Ver também Wellman, 2004b; 
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isola as pessoas da comunidade onde vivem, apresentando evidências práticas do contrário, como 

por exemplo num estudo feito numa determinada comunidade, o número de residentes com 

acesso à internet que sabia os nomes dos vizinhos era três vezes superior ao dos que não 

estavam “ligados” (idem, p. 28). Mas o que leva então os atores que tem um laço associativo entre 

si, isto é, que pertencem a uma determinada comunidade (física), local, grupo ou instituição, a 

transpor essas ligações para as comunidades virtuais, redes sociais na internet, não só dando 

origem a interações reativas, mas numa grande parte das vezes a interações mútuas?  

 

“A Internet não é um mundo independente, mas parte do mundo real. Na verdade, é cada vez 
mais difícil distinguir a Internet como um meio especial com a variedade de comunicação 
mediada por computador a proliferar, do e-mail a chats, mensagens instantâneas, mensagens 
curtas de texto e videoconferência, com fotos e vídeos anexados a mensagens de correio 
electrónico e chamadas de telefone feitas através da Internet. A Internet está-se a tornar um 
outro meio de comunicação que está a ser integrado nos padrões normais da vida social” 
(idem, p. 29, trad. do autor). 
 

Para além da integração que o autor refere, com a internet a servir de novo meio “físico” para 

os serviços tradicionais de comunicação, como por exemplo de voz (telefone), colocando o 

enfoque nas redes sociais neste meio, entre os vários conceitos que conscientemente estimulam a 

transposição das ligações sociais “fora da rede” para as na internet, por certo encontramos a 

“presença social”, a que alguns autores se referem como o “imperativo de visibilidade”39. Com o 

rastro das interações entre os diferentes atores numa rede social, mencionado antes -- muitas 

vezes passível de ser consultado posteriormente, quando as interações são do tipo “mútuas”, isto 

é, quando há um “laço dialógico” entre os atores como Raquel Recuero classifica (2009), esta 

“presença social” rapidamente se transforma num conceito implícito, o de Capital Social, um índice 

constituído maioritariamente por valores como a visibilidade, popularidade e reputação do ator 

nessa rede ou na internet no seu todo, numa área específica de atuação. 
 

Dado o contexto deste estudo, um conceito muito relevante para o mesmo é então o de 

capital social. O modelo conceptualizado e implementado deve servir como uma importante fonte 

de capital social para os seus utilizadores. Por outro lado, o sucesso do mesmo em servir a 

comunidade depende em muito da correta análise das motivações que levam os utilizadores do 

sistema a partilhar recursos com os restantes e adequada promoção das mesmas no sistema. Na 

verdade, a abertura do sistema, permite que este possa ser usado como um OpenCV de 

atividades colaborativas ao longo do percurso académico na UA (formação, investigação ou 

docência) e, quiçá, depois da passagem pela UA.  

Como não é o enfoque principal deste estudo, no presente enquadramento teórico-prático 

não se apresenta todo o quadro teórico associado ao conceito de capital social, tanto mais por ser 

um que nem sempre é definido da mesma maneira pelos autores que versam sobre assuntos 

                                                           

 

 
39 Entre os quais Sibilia (2003, apud Recuero, 2009, p. 27) 
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relacionados com as redes sociais e formas de apropriação de capital social nas mesmas. Dada 

essa disparidade adota-se a definição básica do capital social como sendo a de um conjunto de 

valores que podem ser obtidos pelos indivíduos ao fazerem parte de uma rede social (por 

exemplo: visibilidade, popularidade, reputação, laços sociais e informação), na linha de 

pensamento de Putnam (2000), com o autor a se referir ao Capital Social como elemento 

fundamental para a constituição de comunidades. Não se partilha, contudo, do seu otimismo de 

que o Capital Social só tem aspetos positivos, nomeadamente, do fortalecimento de diversas 

virtudes via relações recíprocas, em especial por este autor não contemplar na sua análise a 

possibilidade de conflito entre os interesses individuais e os interesses coletivos, como alerta 

Recuero (2009, p. 48).  

De especial interesse para este estudo é o último exemplo apresentado como valor que pode 

ser obtido pelos utilizadores ao fazerem parte de uma rede social (informação), em especial a sua 

integração com o conceito mencionado abaixo, o do comportamento informacional dos 

utilizadores, pois essa integração potencia a partilha de informação e conhecimento, uma 

componente muito importante sobre a qual versou este estudo e o modelo conceptual definido. Ou 

seja, o enfoque foi colocado sobre as redes sociais e o capital social individual e/ou institucional aí 

produzido, como elementos ativos de informação e partilha de conhecimento. 
 

Assim no contexto deste estudo, um dos conceitos que foi igualmente considerado na análise 

do sistema, nomeadamente nas relações entre os diferentes atores da rede, foi o conceito de 

comportamento informacional dos utilizadores. Para a sua definição recorre-se ao dicionário 

de referência “DeltCI - Dicionário Eletrônico de Terminologia em Ciência da Informação”40 que 

avança o comportamento informacional como sendo “o modo de ser ou de reagir de uma pessoa 

ou de um grupo numa determinada situação e contexto, impelido por necessidades induzidas ou 

espontâneas, no que toca exclusivamente à produção/emissão, receção, memorização/guarda, 

reprodução e difusão de Informação”. Apesar de se avançar apenas com a definição deste 

conceito, o mesmo foi alvo de posterior análise, estudo e aplicação no desenvolvimento do modelo 

conceptual, sistema implementado e sua análise, quer no Inquérito Inicial (ver Cap. V - Avaliação 

dos hábitos de pesquisa e partilha de informação), quer via Focus Groups (Cap. VIII). 

Interação online, comunidades virtuais de aprendizagem colaborativa e 

comunidades de prática 

É um dado adquirido que o contexto desempenha um papel muito importante no modo como 

aprendemos e como podemos usar o que aprendemos (Tsai et al., 2008). Especificamente no 

contexto de aprendizagem em redes sociais, Etienne Wenger descreve a participação social como 

um processo para aprender e saber o que é relevante “não apenas pelo envolvimento com certas 
                                                           

 

 
40 (DeltCI - Dicionário Eletrónico de Terminologia em Ciência da Informação, sem data) 
 



 
 

 

 

 

 

35 
 

 

pessoas em certas atividades de eventos locais, mas por ser um processo mais abrangente de 

participantes ativos nas práticas sociais das comunidades, construindo identidades em relação a 

essas comunidades" (Wenger, 1999, p. 4)41. 

Uma exposição muito clara, resumo dos diferentes processos de negociação (termo usado 

pela primeira vez por Wenger (ibidem) para descrever como se molda a discussão à volta de um 

tema) que ocorrem numa comunidade de prática e que constituem a sua orgânica, é feita por Tsai 

et al. (2008): numa comunidade de prática, as pessoas aprendem socialmente a negociar o 

significado do mundo com o que vêm, com quem conhecem e pelo que fazem. Através desta 

negociação de prática, as pessoas expandem o que conhecem e o que estão habilitadas a fazer, 

aprendendo com as ações e contributos dos outros elementos da comunidade. O crescimento do 

seu saber é representado não apenas pela melhoria individual, mas também pelos valores 

partilhados, relações, redes e conhecimento produzido na interação com os outros. 

Nomeadamente, tal como o mesmo autor defende, a identidade individual interage com as redes 

sociais e de conhecimento numa comunidade de prática. Por seu lado, as práticas da comunidade 

influenciam a identidade individual, sendo que esta e o conhecimento do indivíduo contribuem 

para a negociação de novos pontos de vista da comunidade (comuns). 

Posteriormente, em 2009, Gunawardena et al. publicaram um modelo teórico, estrutura para a 

construção de comunidades de prática online recorrendo a ferramentas de redes sociais, software 

social. Neste modelo, o processo de aprendizagem numa comunidade de prática tem cinco fases 

em espiral: contextualização, conversação/discussão, ação, reflexão e reorganização. Estas levam 

a uma sexta fase (final), objetivo partilhado pelos utilizadores: metaconhecimento mediado 

socialmente (Gunawardena et al., 2009, p. 11). 

 

                                                           

 

 

41 Pré-visualização disponível em linha, URL: http://books.google.pt/books?id=heBZpgYUKdAC&printsec= 
frontcover&source=gbs_summary_r&cad=0, obtido em 1 de Junho de 2009 
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Figura 8: As 6 fases em espiral, modelo proposto por Gunawardena et al. (2009) para a dinâmica de 

aprendizagem e construção de comunidades de prática online com ferramentas de redes sociais, software 
social (fonte: Gunawardena et al., 2009, p. 12). 

 

2.2 A Descoberta no contexto da Pesquisa e Recuperação de 
Informação 

 
“Todas as verdades são fáceis de entender depois de descobertas; 

a questão é descobri-las” - Galileo Galilei (filosofo, astrónomo e matemático 
italiano; 1564-1642) 

 
Usando a designação conceptual de “Portal de Descoberta” para uma implementação prática 

do modelo conceptual alvo deste estudo, procedemos à especificação genérica, uma primeira 

abordagem de ordem prática do que o portal de descoberta deve ser.  
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Figura 9: As interligações de “Procurar/Encontrar” (Find) no sistema interativo Visual Thesaurus 
 

 

Para começar, nada melhor que verificar no dicionário (PORTO EDITORA, 2003) os 

diferentes significados de “descoberta” e qual deles é que se relaciona diretamente com o contexto 

da pesquisa e recuperação de informação: 

 

descoberta 

nome feminino 

1. acto ou efeito de achar algo desconhecido, ignorado ou escondido 

2. criação; invenção 

3. solução; achado; 

 à descoberta de: à procura de, na pista de 

 

Efetivamente, quer a primeira quer a terceira se aplicam a este contexto específico. Talvez 

num primeiro momento, e na maior parte das vezes, seja a última, “solução; achado”, a 

pretendida; mas um tal portal de descoberta não só poderá como deverá alcançar essa finalidade 

pela sua ação associada ao ponto 1 “ato ou efeito de achar algo desconhecido, ignorado ou 

escondido”.  
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Figura 10: As interligações de “Descoberta” (Discovery) no sistema interativo Visual Thesaurus (THINKMAP 
INC., 2010) 

 

2.2.1 Antes da Descoberta e Recomendação: a importância das 
Autoridades e Thesauri específicos 

Um dominador comum dos Serviços de Pesquisa, Descoberta e Recuperação de Informação 

(doravante denominados apenas por “Serviços de Descoberta”) é o facto de eles trazerem para a 

superfície as mais-valias dos metadados adicionados localmente aos recursos pelas Bibliotecas42, 

nomeadamente quando são adicionados assuntos na indexação dos seus recursos. Quando os 

assuntos estão incluídos na lista de facetas, esta entrada pode ser a melhor vitrina do valioso 

trabalho realizado na Indexação e, melhor ainda, de todo o esforço de construção de bases de 

dados das Autoridades. Desta forma, as Autoridades não só 

• servem internamente para manter algum controle sobre os termos preferidos 

("autorizados") e os não preferidos (por exemplo, no que se refere às entradas de assunto, 

na maioríssima parte das vezes, foram termos preferidos anteriores, que com os avanços 

em certas áreas do conhecimento tornaram-se termos obsoletos ou desatualizados, ou 

pelo menos sinónimos desse termo). A maior parte dos ILS executa automaticamente a 

operação de substituir essas entradas nos registos bibliográficos com base em mudanças 

no cabeçalho do assunto presente no registo associado das Autoridades; garantem assim 

que os termos não-preferidos já não apareçam nos registos bibliográficos, mas sim os 

novos termos preferidos, proporcionando um acesso uniforme aos recursos, quer ao nível 

de assuntos, quer ao nível de autores; 

• fornecem informação extra sobre os cabeçalhos autorizados (termos preferidos), ou sua 

relação com outros termos, quer estes sejam cabeçalhos autorizados no seu registo de 

Autoridades ou termos sem qualquer outra ligação complementar: 

                                                           

 

 
42 Ou pela equipa que trata dos recursos dentro das fontes agregadas juntamente com registos da Biblioteca 



 
 

 

 

 

 

39 
 

 

o Notas (exemplo: notas de âmbito de uso de um determinado termo) 

o Remissivas “Ver” (Assuntos: termos não-preferidos); 

o Remissivas “Ver Também” (Assuntos: termos relacionados); 

 Estes dois últimos blocos tem a possibilidade de terem informação de relação, 

subcampo $5 (código de relação); exemplos: cabeçalho anterior, cabeçalho 

posterior, acrónimo, pseudónimo, nome real, termo genérico, termo específico; 

o Cabeçalhos Ligados (por exemplo, ligação para esse termo noutra(s) língua(s)), 

podem, e devem, integrar e capacitar os Serviços de Descoberta, interligando toda esta miríade de 

informação, e desse modo ultrapassar as barreiras colocadas pela pesquisa no cenário específico 

dos utilizadores não saberem quais os termos preferidos atuais, como a informação dos autores 

está presente nos registos, etc.. Todas estas vantagens têm, contudo, um preço: as bases de 

dados das Autoridades têm de ser mantidas e atualizadas, e qualquer entrada que já não deva 

estar presente deve ser retirada ou corrigida, de modo a não encaminhar os utilizadores para 

registos que tem pouco ou nada a ver com a pesquisa efetuada. 

Os serviços de descoberta, se tiverem recursos de diversas fontes no seu índice central, e 

caso estes tenham os seus próprios thesauri, as suas próprias autoridades, como o MeSH (U.S. 

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, sem data-a, cabeçalhos de assuntos de medicina, thesaurus 

de vocabulário controlado usado na indexação dos artigos da PubMed da NLM (National Library of 

Medicine (U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, sem data-b), EUA)), ERIC (ERIC, sem data-

a, Education Resources Information Center (ERIC, sem data-b), recursos nas áreas associadas às 

Ciências da Educação)) ou o EUROVOC (EuroVoc, n.d., thesaurus multilingue da União 

Europeia), podem e devem ser incorporados, todos eles, com as autoridades do catálogo 

bibliográfico local, alcançando deste modo melhores níveis de descoberta pela recomendação de 

pesquisas / termos relacionados.  

Adicionalmente, se o Serviço de Descoberta adotado tiver uma funcionalidade de sinônimos, 

como por exemplo os que usam uma solução de indexação e recuperação de registos textuais 

derivada do Lucene SOLR (APACHE, 2017) da Apache têm (como o VuFind, solução Open 

Source da Villanova University's Falvey Memorial Library's), é possível ter uma relativamente baixa 

barreira de pesquisa relacionada com a língua, nomeadamente quando se pesquisa por assunto e 

se a língua usada na indexação não é a mesma. Por exemplo, traduzindo os Cabeçalhos 

Autorizados na base de dados local das autoridades para inglês (assumindo que a grande maioria 

das fontes de recursos disponibilizados pelo serviço de descoberta tem os seus registos em 

inglês), e colocando os termos (originais e traduzidos) lado-a-lado no ficheiro de sinônimos, o 

utilizador ao pesquisar por um termo na língua local / de indexação do catálogo ou pelo mesmo 

termo em inglês, o sistema irá recuperar os mesmos resultados, de entre todas as fontes. Se o 

utilizador apenas quiser aceder a recursos numa determinada língua, pode-o fazer restringindo a 

pesquisa à língua desejada via respetiva entrada na faceta do idioma. As preocupações 
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relacionadas com termos que possam ter um ou mais significados numa determinada língua 

(quando se usa uma tradução automática), de ser atribuído um termo que não é o correto nesse 

determinado contexto, podem ser reduzidas ou mesmo anuladas se a tradução do termo for feita 

em contexto. Até mesmo os tradutores online gratuitos estão a começar a oferecer um bom 

serviço de tradução quando esses termos aparecem no contexto em que são usados (isto é, numa 

frase, ou neste caso específico, cabeçalhos de assunto compostos por dois ou mais termos, em 

que pelo menos um pode ter diferentes interpretações). É claro, investindo alguns minutos, ou 

mesmo algumas horas ou mais, a verificar se a tradução tem alguns defeitos, fazendo as 

correções necessárias, em comparação com o investimento que as Bibliotecas colocam na 

construção e manutenção das suas bases de Autoridades, tendo em conta as mais-valias que esta 

tradução técnica pode trazer para a experiência da Descoberta, é um pequeno investimento de 

elevado valor que é oferecido aos utilizadores. Um investimento numa verdadeira Biblioteca 3.0, 

um conceito paralelo à Web 3.0, a Web semântica, e da qual faz parte e ao mesmo tempo usa 

para se enriquecer, pela integração de thesauri externos (por exemplo, os mencionados acima ou 

outros Linked Open Data [LOD (ONTOTEXT, 2018)]): colocar as temáticas (e autores) em 

contexto, as explorar ou refinar. 

De notar que um Serviço de Descoberta implementado como um novo sistema paralelo ao 

ILS da biblioteca, quer local, quer na “nuvem”, tem um “ponto cego”: não é capaz de fazer 

recomendações baseadas no histórico de empréstimo guardado na base de dados do ILS, a 

funcionalidade “utilizadores que leram/requisitaram este artigo/livro também leram…”, mencionada 

acima: o Serviço de Descoberta não tem acesso a essa informação específica (histórico de 

empréstimo), mesmo que efetuado sem qualquer identificação dos utilizadores. Isto porque, no 

Serviço de Descoberta, a informação do espaço pessoal do utilizador, incluindo empréstimos, é 

obtida em tempo real, apenas para consumo na hora quando o utilizador se liga e acede a essa 

informação específica. Isto é, essa informação não é guardada localmente. Uma possível solução 

seria a de guardar uma cópia diária de todo o histórico de empréstimos no sistema do Serviço de 

Descoberta (incluindo os ativos), permitindo também de essa maneira recolher avaliações e 

comentários acerca de um determinado recurso que o utilizador acedeu ou fez um empréstimo: 

entre logins desse utilizador no Serviço de Descoberta, se tiver feito alguma devolução desde o 

login anterior, o sistema poderia solicitar ao utilizador para amavelmente inserir comentários, notas 

especiais ou classificar esses recursos (em especial os livros). Se o utilizador aceitar, o sistema 

iria então abrir o registo do primeiro item devolvido, com o separador dos comentários já 

selecionado; ou mesmo, automaticamente a seguir ao login, uma janela modal (leve/JQuery) iria 

mostrar esse tipo de pedido, com o título/autor do recurso no topo e campos de entrada para 

introduzir um comentário breve, adicionar ou votar em tags já adicionadas, além de estrelas para 

avaliar, e ao submeter, automaticamente o próximo item seria mostrado, se mais do que um item 

foi devolvido desde o último login. Esta janela simples/leve deve ter um “perguntem-me mais 

tarde” e “dispensar/não me voltem a perguntar”, que garantiria que o sistema não continuaria a 
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pedir esses dados, se não foram introduzidos, entretanto, pelo utilizador. A implementação desta 

funcionalidade seria relativamente fácil usando uma flag/um campo extra na tabela do histórico de 

empréstimos da base de dados do Serviço de Descoberta (que poderia ser o mesmo para 

“comentou” / “não voltar a perguntar”), nesse registo específico. 

Esta ideia pode ser expandida para todos os recursos, não apenas os do catálogo da 

biblioteca, se também recorrermos à lista de favoritos do utilizador. Por exemplo, para cada 

favorito, e caso utilizador ainda não tenha comentado ou avaliado esse recurso, teria um link para 

a mesma janela de avaliação sugerida anteriormente dos empréstimos locais na biblioteca, tendo 

como texto qualquer coisa como “Já o leu? Por favor, avalie-o”. Um passo seguinte seria 

incorporar nas preferências do utilizador a possibilidade de o mesmo desligar estes pedidos, quer 

para empréstimos da Biblioteca, quer para os recursos na sua lista de favoritos. 

Na verdade, na ausência ou complementando o histórico de empréstimos, as listas de 

favoritos dos utilizadores podem ser usadas como fontes para recomendação de outros recursos, 

com base nos registos presentes num determinado número de listas em que o recurso consultado 

também está, no nome da lista (que na maior parte das vezes corresponde a uma determinada 

matéria), etc.. Outra fonte poderia ser das tags atribuídas pelos utilizadores como complemento 

aos assuntos nos registos, pois estas tendem a ser mais granulares que esses assuntos. Isto seria 

ainda mais eficiente se a recomendação fosse feita tendo como fonte o(s) próprio(s) termo(s) da 

pesquisa, pois se os utilizadores colocarem tags como “ler”, “imprimir”, “emprestar”, etc., então o 

sistema irá recomendar outros registos em que outros utilizadores também colocaram essas 

mesmas tags, apesar das mesmas serem mais “notas pessoais” e não tags de “indexação” do 

recurso, como seria de esperar. Esses recursos podem não ter nada a ver com o registo para o 

qual o Serviço de Descoberta está a dar recomendações de registos relacionadas. A implementar 

este tipo de ligação entre tags para efetuar recomendações, seria necessário ter um ficheiro de 

exclusão, tags a não considerar, em tudo igual ao ficheiro de stopwords da pesquisa, termos que 

são ignorados quando se indexam informaticamente os registos na base dados.  

 

2.3 Descoberta (e os novos papéis para os Profissionais da 
Informação): mais do que um Sistema, uma Cultura 

 
“O Homem não pode descobrir novos oceanos, se não tiver a coragem de 

perder a costa de vista” - André Gide (escritor francês, Prémio Nobel da 
Literatura em 1947; 1869-1951) 

 
Inicialmente poder-se-á ter a tendência de aceitar tacitamente que a “descoberta” é algo que 

se entrega a um sistema e, se for realmente eficaz, será esse sistema a fazer tudo, mantendo os 

processos e procedimentos actuais (aquisição, catalogação e indexação). Isto é, somos levados a 

pensar que será essencialmente o paradigma complementar ao atual a potenciar o processo de 

descoberta de informação (sendo o paradigma atual o que é caracterizado pelo facto da 
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informação presente no sistema, disponível para os utilizadores pesquisarem e tomarem decisões 

sobre a importância de um determinado documento, ser 100% tratada e inserida pelos 

profissionais da Biblioteca).  

É verdade que ter algoritmos inteligentes de agregação de informação de fontes externas e 

da contribuição dos utilizadores são cruciais num sistema de pesquisa e descoberta de 

informação. Contudo, as Bibliotecas têm uma vastidão de documentos, únicos, não presentes 

noutros acervos nacionais ou internacionais, que necessitam de serem tratados e acrescentada 

informação que facilite a sua descoberta que, por serem únicos, não tem informação extra 

passível de ser obtida em fontes externas.  

Perante a possibilidade de adquirir o registo bibliográfico ao mesmo tempo que a obra (em 

formato MARC43 ou noutro formato de metadados que facilite a descoberta, via construção de um 

índice unificado de recursos disponíveis, “Unified Search Index”44) ou mesmo obtido via partilha de 

outras Bibliotecas, o tempo poupado nestes procedimentos pode ser estrategicamente investido 

no tratamento de materiais primários, únicos ao acervo da Biblioteca, integrando-os com os 

restantes recursos, possibilitando deste modo a sua descoberta. É certo que algumas Bibliotecas 

já começaram a dar passos nessa direção, estendendo, inclusive, a reestruturação a outros 

serviços como, por exemplo, as Aquisições, colocando o foco não tanto na parte administrativa, 

mas sim na seleção de recursos. 

De facto, com o Google, wikis e blogues, Facebook, Twitter, Amazon (Listmania!45), 

LibraryThing46 e Diigo47 como as fontes de informação escolhidas pelos alunos de formação inicial, 

e os Serviços de Descoberta, serviços como CiteULike48, bases de dados especializadas ou 

comunidades de investigadores suportadas por serviços como o Mendeley49, startups como a 

Academia.edu50 ou ResearchGate51, ou grupos específicos dentro de Facebook ou LinkedIn52 pela 

restante comunidade académica, que papel devem desempenhar neste novo paradigma os 

Bibliotecários de Referência, e cada profissional de informação de Bibliotecas Académicas, de um 

modo geral? Esta questão é de especial importância quando tida em consideração no contexto do 

modelo de aprendizagem preconizado pela Declaração de Bolonha, caracterizado na sua essência 

por promover uma maior flexibilidade na no modelo de aprendizagem, estando os alunos eles 

próprios no comando do seu caminho de aprendizagem.  

                                                           

 

 
43 Machine-Readable Cataloging; 
44 Para mais informação sobre o "unified search index”, por favor, consultar Lederman, 2009. 
45 https://www.amazon.com/gp/richpub/listmania/byauthor/A17WPVXRSJO6BK, obtido 23 de Maio de 2018 
46 http://www.librarything.com/, obtido 23 de Maio de 2018 
47 https://www.diigo.com/, obtido 23 de Maio de 2018 
48 http://www.citeulike.org/, obtido 23 de Maio de 2018 
49 https://www.mendeley.com/, obtido 23 de Maio de 2018  
50 https://www.academia.edu/, obtido 23 de Maio de 2018 
51 https://www.researchgate.net/, obtido 23 de Maio de 2018  
52 https://pt.linkedin.com/, obtido 23 de Maio de 2018  
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Por outro lado, um nível mais elevado no que toca a competências tecnológicas, 

particularmente entre os alunos de formação inicial, para quem a Internet não detém segredos, 

dá razão aos autores que defendem uma desintermediação total entre os utilizadores da 

biblioteca e os próprios recursos (ver Kennedy, 2011, entre outros). Estes autores argumentam 

que as Bibliotecas devem mudar parte do seu papel de "guardiões da informação" (defendendo, 

no entanto, o autor acima que as Bibliotecas devem permanecer como parte ativa dessa 

componente, nomeadamente no que diz respeito à preservação e manutenção de seus ativos 

digitais exclusivos da Biblioteca) e se concentrarem na formação e promoção da Literacia da 

Informação. Defendem esses autores que o devem fazer para ajudar todos os utilizadores, 

mesmo os mencionados acima, a superar quaisquer barreiras que estes podem encontrar ao 

iniciar um novo estudo ou na atualização do estado da arte numa determinada área científica, no 

âmbito de um estudo ou investigação em curso. Adicionalmente, ao complementar esta 

formação com um Serviço de Descoberta para facilitar a "separar o trigo do joio", que pode e 

deve incorporar no mesmo a ajuda da comunidade de utilizadores com interesses comuns que 

usaram esses recursos e, idealmente, os avaliaram, permitindo assim a sua recomendação (ou 

não), é possível equipar as Bibliotecas com uma nova forma de Serviço de Referência, 

tecnologicamente mediada com a ajuda extra da própria comunidade. Um serviço que, devido à 

sua natureza, pode ser oferecido 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pode ir à 

granularidade de não só recomendar fontes, mas também a informação do uso de recursos de 

valor acrescentado. Além disso, esses sistemas estão cada vez mais sendo projetados e 

implementados em plataformas padrão que os tornam facilmente adaptáveis a todo tipo de 

dispositivos (móveis e similares), fornecendo dados em formatos leves (como JSON53) que 

facilitam a incorporação em sistemas externos, incluindo a exibição de resultados dentro das 

páginas desses serviços (widgets/embedded, serviços web, etc.). Isso significa não só uma 

disponibilidade e acessibilidade contínua no tempo, mas também não limitada no espaço: uma 

presença ubíqua, em qualquer lugar, em qualquer altura, a qualquer momento.  

2.3.1 Os novos “Bibliotecários de Referência”?54 

Dada a natureza dos Serviços de Descoberta, e em especial a tendência para soluções “one 

size fits all” (isto é, na mesma plataforma é agregado o máximo número possível de fontes, de 

modo que os seus conteúdos possam contemplar as mais variadas necessidades informacionais 

do seu público-alvo), nomeadamente das soluções oferecidas nas “nuvens”, em que, a saber: 
                                                           

 

 
53 http://www.json.org/, obtido 7 de Junho de 2012; 
54 De notar que os conteúdos base deste subcapítulo foram inicialmente colocados a escrutínio entre pares 
em dois eventos: “8º Congresso da SOPCOM – Comunicação Global, Cultura e Tecnologia”, na comunicação 
“Serviços de Descoberta e a Web Social e Semântica: os novos “Serviços de Referência” (Bento & Oliveira, 
2013b), e no “VI Encontro CTDI - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (IPP)”, Porto, 3 de Maio 
de 20120, na comunicação e respetivo artigo de suporte  “Serviços de Descoberta e Redes Sociais: os novos 
"Bibliotecários de Referência"?” (Bento, 2012b). 
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• se tenta agregar o máximo de fontes de informação dentro de uma única “caixa de 

pesquisa” (um único índice central, local ou nas “nuvens”); 

• o utilizador não precisa de se preocupar em saber antemão qual a fonte mais relevante 

para a sua pesquisa: dada a “fonte” geralmente ser uma das “facetas” na página de 

resultados, o utilizador tem logo uma visão geral sobre qual ou quais as fontes mais 

relevantes para a sua pesquisa (surgindo, por vezes, resultados surpreendentes, dada a 

cada vez mais crescente multidisciplinariedade das áreas de estudo e por vezes, inclusive, 

um entrosamento entre as áreas de estudo base); 

• o utilizador não precisar de obter formação de como pesquisar numa ou mais fontes 

específicas porque o Serviço de Descoberta faz essa adaptação normativa, quer ao nível 

da construção da chamada “equação de pesquisa”, quer na apresentação dos resultados, 

de como os interpretar, restringir (filtrar) ou expandir, ou mesmo de algo tão simples como 

exportar os registos desejados para sistemas de gestão de referências bibliográficas, 

enviar por mail, partilhar em redes sociais, etc., 

podemos concluir que, de certa forma, se não substituem a preciosa ajuda dos Bibliotecários de 

Referência aquando do início de um novo estudo (levantamento do estado da arte) ou 

aprofundamento / acompanhamento das mais recentes fontes ou serviços de informação e as 

potencialidades que estes oferecem, estes Serviços e os seus componentes constituem valiosas 

ferramentas que auxiliam não só o utilizador, mas também os Bibliotecários de Referência a 

confirmar as suas recomendações ou orientações. Excluem-se aqui, naturalmente, as 

recomendações e orientações de Serviços base oferecidos pela Biblioteca e de como usufruir dos 

mesmos, a não ser que no Sistema de Descoberta se incluam ligações a páginas sobre os 

mesmos ou tutoriais específicos da sua existência e como os usar. 

Se ao exposto acima se acrescentar que, enquanto geralmente os Bibliotecários de 

Referência orientam e formam os utilizadores na pesquisa num determinado conjunto de fontes de 

informação, os Sistemas de Descoberta incluem também a recomendação de obras similares ou 

as que se destacam pela recomendação de outros utilizadores, podemos então falar num nível 

mais granular de Serviço de Referência. Este novo nível pode ser precioso no contexto de 

Bolonha, em que o Docente responsável por uma determinada Unidade Curricular (UC) avança 

com um determinado conjunto de obras de leitura base da UC (Bibliografia Recomendada) e o 

aluno deve complementar por si próprio esta lista com recursos por si descobertos, que estejam 

diretamente relacionados com os seus interesses / linha de estudo específica pela qual 

enveredou. Inclusive, a lista da Bibliografia Recomendada, até agora fixa para o semestre/ano 

corrente, pode ser dinâmica, se em vez da lista em si, o Docente divulgar uma URL pública para 

uma lista associada à UC, por si criada no Serviço de Descoberta (como uma normal lista de 

favoritos, só que pública, assim como todas as listas de Bibliografia Recomendada o são, 

geralmente). Os alunos dessa determinada UC podem assim seguir ou subscrever as adições a 

essa lista via RSS feed da mesma e novas obras (livros ou artigos, teses ou dissertações, etc.), ou 
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obras recentemente descobertas pelo Docente e consideradas muito relevantes, elementos base 

de estudo, ficam de imediato a fazer parte da lista da Bibliografia Recomendada, mantendo assim 

essa UC a par do estado da arte do momento, crucial em algumas áreas de estudo. 

Nesta análise, a "Descoberta" como um investimento estratégico da Biblioteca, e a 

implementação de uma nova cultura associada, afeta transversalmente a organização, os seus 

processos internos e as funções dos Profissionais de Informação (ver Fabbi, 2009, sobre a 

abordagem das Bibliotecas da Universidade do Nevada, Las Vegas, EUA, quanto à questão da 

"Descoberta" como propriedade/responsabilidade de toda a Biblioteca, e não apenas de um 

sistema). 

2.3.2 Os Bibliotecários e Profissionais de Informação como Parceiros 
de Investigação 

Mediante o apoio dos Serviços de Descoberta no papel mais tradicional de Serviço de 

Referência, os Bibliotecários e Profissionais de Informação ficam mais livres para assumir papéis 

ainda mais especializados e onde a sua contribuição pode ser potenciada ao máximo: integrarem 

a componente letiva e de investigação dentro de cada Faculdade / Departamento ou Unidade de 

Investigação. Isto é, em vez de elementos que operam a partir das quatro paredes da Biblioteca, 

passarem a ser elementos ativos das equipas docentes e de investigação. De certa forma, a 

formação dada ao longo do ano letivo, com os profissionais da Biblioteca a serem convidados para 

sessões inseridas em Unidades Curriculares sobre Metodologias de Investigação, Mestrado ou 

Doutoramento, são já um bom exemplo desse novo paradigma. 

Esta nova componente mais abrangente, incluindo a de os Bibliotecários fazerem parte das 

equipas de investigação, surge recomendada em relatórios como o de 2011, Redefining the 

Academic Library: Managing the migration to digital information services, da Educational Advisory 

Board (EAB-EUA), no âmbito da análise e considerações sobre o futuro das Bibliotecas 

Académicas, e como as mesmas podem sobreviver no ambiente em constante desenvolvimento 

que carateriza o Ensino Superior ((Education Advisory Board, 2011) apud (Monroe-Gulick, O’Brien, 

& White, 2013)). O foco é então colocado no que chamam de “biblioteconomia 

incorporada/embebida” (“embedded librarianship”). 

Nesse mesmo sentido, o relatório datado de 2010, The Value of Academic Libraries: A 

comprehensive research review and report, apesar de não visar a discussão desse novo 

paradigma da mencionada “biblioteconomia incorporada”, recomenda às Bibliotecas certas 

atividades relacionadas com o registo e acompanhamento das suas contribuições na produção 

cientifica local, assim como as que visam o seu aumento e visibilidade ((Oakleaf, 2010) apud 

(Monroe-Gulick et al., 2013)), chamando a atenção para os ganhos mútuos que essa colaboração 

traz, quer para as Bibliotecas, quer para o corpo docente / investigadores, que tais métricas de 
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desempenho ajudarão a realçar. Geraldine Delaney e Jessica Bates (Delaney & Bates, 2015) são 

ainda mais pragmáticas quanto a este novo paradigma ao defenderem que as Bibliotecas 

Académicas tem que continuar a adaptar os seus papéis e a desenvolver relações mais fortes em 

toda a Universidade, a fim de manter e promover a sua relevância junto de todos os intervenientes 

no meio académico, incorporando-se na investigação e ensino, numa existência embutida através 

da colaboração e divulgação que irá fortalecer a sua presença dentro da Instituição-mãe. 

2.3.3 O papel cada vez mais importante da Literacia da Informação 
 

"Viver é compartilhar informações entre nossos corpos e o mundo, o que 
possibilita dar sentido ao que percebemos à nossa volta. Isso requer saber 

lidar com a informação, isto é, saber buscá-la e usá-la para estabelecer 
escolhas e decidir". in: Letramento Informacional (Gasque, 2012)55  

 

Para alcançar plenamente o modelo de aprendizagem defendido pela Declaração de 

Bolonha, caracterizado na sua essência por promover uma maior flexibilidade no modelo de 

aprendizagem, ficando os alunos com o ónus da responsabilidade na escolha dos seus caminhos 

de aprendizagem, como mencionado antes, a Literacia da Informação tem que ser fortemente tida 

em conta no contexto específico da adoção de um Serviço de Descoberta, uma vez que inclui 

cada vez mais uma componente tecnológica e comunicação mediada por computador. 

Todos os dias somos confrontados com uma crescente lista de decisões que temos de 

tomar e agir, por vezes no impulso do momento, escolhendo a informação certa para decidir 

sobre a ação que se assemelha como sendo a mais correta naquele determinado momento. 

Embora os Serviços de Descoberta possam ajudar com os elementos centrais da Literacia da 

Informação, tais como "Comunicação", "Síntese" e, claro, "Tecnologia" (consultar, por favor, a 

Figura 11, abaixo), a fim de alcançar o objetivo principal ("Resolução de Problemas"), tem de se 

encorajar, fortalecer e desenvolver o "Pensamento Crítico". 

                                                           

 

 
55 http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/13025/1/LIVRO_Letramento_Informacional.pdf, obtido 23 de Maio 
de 2018;  
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Figura 11: Elementos principais da Literacia da Informação, e seu fluxo  
(créditos da imagem/fonte: Literacia da Informação na Universidade de Otterbein56) 

 

A Literacia da Informação é um campo de estudo tão amplo e de uma importância crescente, 

que merece estudos e investigação dedicados, focando a presente nas implicações que um 

Serviço de Descoberta tem sobre a mesma. Na verdade, um Serviço de Descoberta não substitui 

o "Pensamento Crítico", e muito menos a "Resolução de Problemas", mas ao mesmo tempo que 

ajuda nas componentes da "Comunicação", "Síntese" e "Tecnologia" (nomeadamente via as 

entradas mencionadas acima, em “2.3.1 Os novos “Bibliotecários de Referência”?”), pode ajudar 

com o elemento mais importante, "Pensamento Crítico", se no Serviço de Descoberta adicionamos 

informação extra aos registos (ver 6.1.1, Permitir a Descoberta: Funcionalidades, características 

que um Serviço de Descoberta deve ter nas suas raízes, nomeadamente no ponto 2, Conteúdos 

no registo: Agregação (obtidos de fontes externas ou introduzidos pelos utilizadores -- de 

comentários e outra informação armazenada localmente, a revisões e afins, obtidos em tempo real 

a partir de fontes externas)).  

Na verdade, podemos ir um passo mais à frente, e para os artigos de periódicos, pode-se 

adicionar informação extra que ajuda a avaliar o recurso (artigo), e mesmo a sua origem, o próprio 

periódico. O Fator de Impacto de periódicos da Thomson Reuters57 (serviço JCR – Journal Citation 

Reports, com início em 1997) ou outras medidas que refletem o número médio de citações que 

tiveram os artigos recentemente publicados nesse determinado periódico, como SJR da SCImago 

(Scientific Journal Rankings58), classificações de periódicos científicos baseadas em informações 

                                                           

 

 
56 http://otterbein.libguides.com/content.php?pid=127135, obtido 1 de Junho de 2012; 
57 http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/impact_factor/, obtido 10 de Junho de 
2012; 
58 http://www.scimagojr.com/journalrank.php, obtido 10 de Junho de 2012; 
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obtidas da base de dados da Scopus59, ambos dão excelentes indicadores do impacto que um 

determinado artigo, ou pelo menos o periódico, tem na comunidade científica, isto é, se ele passou 

no “Pensamento Crítico" global da comunidade alvo. 

Mas numa altura em que estudantes eles mesmos têm de escolher o seu trajeto de 

aprendizagem, os alunos têm de confiar também em seu próprio "Pensamento Crítico", mas acima 

de tudo, ter toda a ajuda na acima mencionada "separação do trigo do joio". Aqui, é de extrema 

importância não só o investimento da Biblioteca (que a maioria já está a fazer há décadas, 

promovendo a formação em pesquisa, recuperação e análise de resultados do seu Catálogo 

Bibliográfico, ou para as várias fontes subscritas -- e as actuais em Acesso Aberto, mas também 

no tratamento desses resultados, com a ajuda de software de gestão de referências bibliográficas, 

de como os citar, etc.), além de investir num Serviço de Descoberta, mas também como um 

investimento de toda a Universidade como um todo. Ou seja, as Universidades e outras 

instituições de ensino superior devem ter a Literacia de Informação como parte dos seus 

currículos, e não como uma opção ou apenas ministradas em alguns cursos. Este investimento 

deve ser sólido e consistente, nomeadamente numa Unidade Curricular (UC) comum a todos os 

cursos, como uma medida de produtividade académica e alavancagem da investigação, logo no 

início, como uma UC do primeiro ano, substituindo talvez aquelas que agora são do conhecimento 

quase tomado como garantido, como "Introdução à Informática". Não só isso ajudaria os alunos 

em todo o seu percurso académico, quer na Universidade ou no seu local de trabalho na pesquisa 

e avaliação dos recursos, mas impediria o que poderá se assemelhar a possíveis plágios. Este 

tipo de plágio acidental, não-intencional, pode acontecer porque os autores desconhecem que 

algumas soluções específicas já foram pensadas, com trabalho publicado ou mesmo patenteado, 

porque não sabiam as fontes certas, a pesquisa correta a executar, avaliar, descobrir e aceder a 

outros recursos que levem a esse trabalho específico já em execução, ou até ao conhecimento do 

passo final, que uma particular "Resolução de Problemas" já foi conseguida por outros. 

2.3.4 Métricas Alternativas / Métricas Sociais 

Apresentando-se como complementares às métricas baseadas em citações (contagens de 

citações, como o referido Fator de Impacto de periódicos [JCR]), ou classificações de periódicos 

científicos como o também referido SJR da SCImago) e distintos das métricas de mídia social 

(que não medem a atenção dedicada especificamente à pesquisa online, as métricas 

alternativas (vulgo “altmetrics”, em Inglês), medem o alcance geral e o engajamento com contas 

de mídia social e estatísticas de uso (volume de pesquisa de atenção recebida) (ALTMETRIC, 

2016). Isto é, as métricas alternativas podem ajudar a obter informação do volume, mas também 

a entender a atenção recebida online por uma determinada investigação, isto porque permitem 

                                                           

 

 
59 http://www.scopus.com/home.url, obtido 10 de Junho de 2012; 
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navegar nos dados fonte usados no cálculo dessa métrica, quem partilhou e o que comentou 

[Twitter, Facebook, etc.] (dados quantitativos, mas acima de tudo e mais importantes, dados 

qualitativos), além de indicadores quantitativos mais “tradicionais”, como o número de 

downloads. 

 

Figura 12: Altmetrics, a métrica global “Altmetric Attention Score”  
(soma de todas as menções e partilhas deste artigo) 

 

 

Figura 13: Altmetrics, dados demográficos relativos a partilhas no Twitter 



 
 

 

 

 

50 
 

 

Figura 14: Altmetrics, sumário das partilhas no Twitter  
(número de tweets e utilizadores, e destaque de alguns desses tweets) 

 

 

Figura 15: Altmetrics, sumário de menções em Blogues 
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A colheita destes dados é feita geralmente numa base diária, e é neste aspeto que reside 

uma importante mais-valia sobre as métricas baseadas em citações: estes indicadores são 

muito mais imediatos, e assim potenciam e mostram o grau de interação e discussão na 

comunidade, inclusive entre o autor e seus pares, sem atrasos temporais. Por exemplo, um 

novo artigo com uma investigação inovadora facilmente se torna ou se identifica como “trending” 

graças as estas métricas alternativas. 

As duas soluções referência no mercado são a Almetric60 (capturas mostradas acima) e a 

PlumX da Plum Analytics61. Esta última tem a particularidade de mostrar também as citações, 

que ao contrário de outros índices não tem uma latência de 1 a 2 anos (como o JCR, referido 

anteriormente), mas sim no máximo de alguns dias. A tabela 1 mostra a relação dos índices 

(métricas) e fontes usadas na obtenção desse número de citações (de acordo com a última 

atualização a 30 de Maio de 2017): 

 

Métrica Fonte Descrição 

Citações 
Bibliográficas CrossRef O número de artigos que citam a obra ou 

artefacto 

Citações 
Bibliográficas PubMed Central O número de artigos na PubMed Central que 

citam a obra ou artefacto 

Citações 
Bibliográficas 

PubMed Central 
Europe 

O número de artigos na PubMed Central 
Europe que citam a obra ou artefacto 

Citações 
Bibliográficas RePEc O número de obras RePEc que citam a 

obra ou artefacto, de acordo com a CiTEc 

Citações 
Bibliográficas SciELO  

O número de artigos na SciELO que citam 
a obra ou artefacto 

Citações 
Bibliográficas Scopus O número de artigos na Scopus que citam 

a obra ou artefacto 

Citações 
Bibliográficas SSRN O número de obras SSRN que citam a 

obra ou artefacto 

Citações de 
Patentes 

USPTO (United 
States Patent and 
Trademark Office) 

O número de patentes registadas na 
USPTO que referenciam essa obra ou 
artefacto 

Citações de 
Ensaios Clínicos 

Tópicos da 
Dynamed Plus 

O número de Tópicos da Dynamed Plus 
que referenciam essa obra ou artefacto 

                                                           

 

 
60 https://www.altmetric.com/, obtido 27 de Junho de 2018 
61 https://plumanalytics.com/, obtido 27 de Junho de 2018 
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Métrica Fonte Descrição 

Citações de 
Ensaios Clínicos 

PubMed Clinical 
Guidelines 

O número de Ensaios Clínicos na 
PubMed que referenciam essa obra ou 
artefacto 

Citações de 
Ensaios Clínicos 

National Institute for 
Health and Care 
Excellence (NICE) – 
UK  

O número de Ensaios Clínicos na 
NICE que referenciam essa obra ou 
artefacto 

Citações de 
Políticas 

Documentos de 
Políticas mantidos 
pela própria PlumX 

O número de documentos de Políticas que 
referenciam essa obra ou artefacto 

 
Tabela 1: Relação das métricas e fontes usadas na obtenção do número de citações mostrado pelo PlumX 

(adaptada de PLUM ANALYTICS, 2017) 
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CAP. III – NOVOS SERVIÇOS E OPORTUNIDADES NO CONTEXTO 
DA INTEGRAÇÃO E DESCOBERTA DE INFORMAÇÃO 
 

“O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê 
oportunidade em cada dificuldade” - Winston Churchill 

3.1 Serviços e Soluções Comerciais, Projetos e Soluções Open 
Source: adotando um OPAC 2.0, do Catálogo à “Nuvem” 

3.1.1 O “trabalho interno”: melhorando o OPAC atual do ILS 

Apesar da maior parte dos ILS não permitir guardar ou recuperar das suas bases de dados 

informação criada pelo utilizador, ou informação de origem social, os seus OPACs podem ser 

enriquecidos com informação obtida em tempo real de serviços externos. Duas soluções 

referência são a LibraryThing for Libraries (LTFL62) e a Syndetic Solutions63.  

A primeira, LTFL, providencia uma integração que parece ser mais local pois liga-se à 

coleção local, recuperando registos do OPAC local via protocolo z39.50, e guarda-os numa base 

de dados global. Quando o registo é mostrado no OPAC local, porque o serviço LTFL é 

alimentado com dados do serviço principal (LibraryThing, LT64, o serviço mais popular de 

catalogação social), o LTFL enriquece o registo com toda a informação adicional encontrada no 

LT, enviando em tempo real nuvens de tags, análises (podendo o utilizador adicionar uma nova), 

todos os registos relacionados (recomendações de outros registos, apenas os que a Biblioteca 

tem), e mesmo a navegação na estante virtual dessa obra (registos locais). 

A Syndetic Solutions da Bowker (entretanto adquirida pela ProQuest), o “maior fornecedor 

de soluções de gestão de informação bibliográfica que visa ajudar editores, livrarias e bibliotecas 

a melhor servir os seus clientes”, como eles indicavam na sua página principal, fornece “dados 

descritivos únicos”, oferecendo vários elementos de enriquecimento de conteúdo que se podem 

escolher, incluindo imagens das capas e sumários; não fornece metadados sociais ou a 

possibilidade de inserir contribuições dos utilizadores. Contudo, oferece informação de alta 

qualidade, confiável, e mesmo na sua solução Syndetics ICE, a possibilidade de pesquisar não 

só nos metadados presentes nos registos, mas também em palavras-chave retiradas dos 

resumos das contracapas fornecidas pelo editor, assim como perfis de ficção. 

Ambos os Synthetic Solutions e o LTFL são serviços pagos; existem, contudo, alguns 

gratuitos que podem ser consultados e que adicionam igualmente um valor adicional ao registo, 

como a capa do livro e previsualização no Google Livros65. Alguns destes serviços podem 

                                                           

 

 
62 https://www.librarything.com/forlibraries, obtido 24 de Maio de 2018 
63 https://www.proquest.com/products-services/Syndetic-Solutions.html, obtido 24 de Maio de 2018  
64 https://www.librarything.com/, obtido 24 de Maio de 2018 
65 http://books.google.com/, obtido 24 de Maio de 2018 
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colocar condicionantes no seu acesso ou restrições no seu uso, como a Amazon fez no serviço 

de ligação às capas de livros na sua base dados, requerendo uma conta Amazon Web Services 

(AWS66), e uma assinatura criptografada nos pedidos. Mas novos serviços vão aparecendo, 

como por exemplo a API da capa do livro ou fotografia do autor da Open Library67, serviços que 

apenas agradecem a cortesia de ter uma ligação de volta para os mesmos. 

Integrar localmente no OPAC os conteúdos desses serviços é uma tarefa relativamente 

simples, sendo o método mais comum o de identificar o registo visualizado no OPAC na 

consulta a esses serviços externos, de modo a recuperar informação relacionada, passando o 

valor do ISBN (no caso das monografias, um campo que tem de estar presente no registo 

visualizado, mesmo que escondido). Disponibilizando um link permanente para os seus registos, 

os OPACs também podem integrar os seus registos nas ferramentas de grafos sociais, 

invocando métodos como os que o protocolo Open Graph68 contempla (protocolo inicialmente 

desenvolvido pelo Facebook). Além da contagem de gostos (visualizados não só no registo do 

OPAC, mas também no mural do utilizador através de outros plugins sociais69), é possível por 

exemplo, visualizar e recolher comentários (permitindo respostas a esses comentários, 

possibilitando deste modo uma discussão) ou mostrar uma facepile70 de todos os utilizadores 

que “gostaram” daquele recurso (funcionalidade entretanto descontinuada pela Facebook em 27 

de Março de 2017, com o fim do suporte à versão 2.2 da Graph API). 

Um serviço similar, disponível ainda antes do protocolo Open Graph, é o fornecido pela 

Google, o Friend Connect (GFC71), que oferece uma série de gadgets, como os para 

comentários, avaliações e revisões, mas também recomendações baseadas nas páginas 

recomendadas por outros utilizadores, e conteúdos mais populares. Dado que para que se 

possam colocar estes gadgets do Friend Connect numa determinada página, esta tem de estar 

registada e ter um Friend Connect ID associado (único), este serviço torna-se praticamente 

impossível de ser usado no caso dos registos OPAC, mas sim, e apenas, em páginas de 

conteúdo permanente. 

Num Serviço de Descoberta que também inclua artigos de revistas científicas, podem ser 

adotados alguns serviços auxiliares com a finalidade de recomendar outros artigos. Um exemplo 

é o bX Recommender Service72 da Ex-Libris que recorre a uma enorme coleção de dados 

recolhidos anonimamente da base de dados central do SFX73 (um link resolver OpenURL e 

fornecedor de serviços contextuais da Ex-Libris), nomeadamente do caminho percorrido pelos 

                                                           

 

 
66 http://aws.amazon.com/, obtido 24 de Maio de 2018  
67 https://openlibrary.org/dev/docs/api/covers, obtido 24 de Maio de 2018 
68 http://ogp.me/, obtido 24 de Maio de 2018 
69 https://developers.facebook.com/docs/plugins, obtido 24 de Maio de 2018 
70 https://developers.facebook.com/docs/plugins/facepile, obtido 24 de Maio de 2018 
71 https://www.youtube.com/watch?v=N94s7ix0JPo, obtido 24 de Maio de 2018 
72 http://www.exlibrisgroup.com/products/bx-recommender/, obtido 24 de Maio de 2018 
73 http://www.exlibrisgroup.com/products/primo-library-discovery/sfx-link-resolver/, obtido 24 de Maio de 2018 
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utilizadores no acesso aos recursos. Este serviço de Scholarly Recommendations é resultado de 

uma investigação inicial conduzida no Los Alamos National Laboratory (LANL) pelos 

investigadores Johan Bollen e Herbert Van de Sompel (Bollen & Van De Sompel, 2006); apesar 

de ser oferecido como Software-as-a-Service (SaaS), pode também incluir a componente do uso 

dos recursos locais, alcançado nesse caso um “nível melhorado de granularidade nas 

recomendações”, pois os dados locais têm um maior peso no cálculo das recomendações 

(tendo sempre a base de dados global SFX como principal fonte). 

3.1.2 Libertando o OPAC, mas mantendo-o por perto: implementar 
uma camada de Descoberta 

Como mencionado anteriormente, os ILSs estão entre os primeiros serviços a fornecer 

maneiras de clientes remotos acederem aos seus registos, através do protocolo z39.50 (ISO 

23950 International Standard). Com APIs ou Serviços Web leves (serviços RESTful74), deve ser 

dado crédito aos fornecedores dos ILSs, já que eles "se esforçaram para torná-lo (o ILS) 

interoperável com outros sistemas", como Tamar Sadeh, Diretora de Marketing da Ex-Libris, 

descreve o ILS ALEPH e o investimento de sua empresa em produtos abertos, interfaces 

abertas e a sua estratégia de plataforma aberta (Tamar, 2010). Embora esses Serviços Web 

(fornecidos pelo X-Server, no caso do ALEPH da Ex-Libris) não tenham sido projetados para 

implementar Serviços de Descoberta externos "chave-na-mão", mas sim para se ligarem a 

outros serviços centrais da organização (e.g., Serviços Académicos da Universidade) e tornarem 

o ILS acessível aos mesmos, esses Serviços Web constituem um importante passo nessa 

direção. Com algum middleware, os chamados conectores ou adaptadores, é possível 

implementar versões funcionais locais dos protocolos principais que os sistemas externos 

necessitam para obter os dados do ILS (registos bibliográficos e dados administrativos, como 

exemplares, e o seu estado, dados administrativos dos utilizadores, etc.). 

Efetivamente, mesmo que implementando uma camada de descoberta local, de modo a 

que seja totalmente independente do ILS, é necessário um investimento de médio / longo prazo, 

à prova do futuro, que utilize protocolos standard como o OAI-PMH (Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting75) e o NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol - Z39.8376): 

o primeiro atingiu o seu nível de maturidade (versão atual: 2.0, nenhuma nova versão planeada), 

e o segundo continua a ser desenvolvido com espaço suficiente para acomodar futuras 

necessidades imediatas. 

O OAI-PMH é um protocolo que aborda os problemas de sincronização entre fontes e 

repositórios centrais, criando um conjunto de regras para a provisão de metadados, de modo a 

                                                           

 

 
74 Representational State Transfer (REST): estilo de arquitetura de software para sistemas distribuídos de 
hipermédia (como a própria Web o é); 
75 https://www.openarchives.org/pmh/, obtido 24 de Maio de 2018 
76 http://www.ncip.info/, obtido 24 de Maio de 2018 
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que a colheita por sistemas agregadores seja um processo automático. Um sistema que 

implementa OAI-PMH pode facilmente expor seus registos a sistemas externos, permitindo 

assim a sua colheita sem a necessidade de realizar outras exportações ou realizar qualquer tipo 

de processo manual. Aplicado aos sistemas de gestão bibliográfica ou de Serviços de 

Descoberta, permite a construção de um Catálogo de União. Embora seja possível não 

disponibilizar publicamente alguns registos (não associados a um conjunto ou em conjuntos 

"ocultos"), este é um sistema "aberto para o mundo", por natureza, geralmente sem nenhuma 

autenticação ou validação necessária para aceder aos registos. 

O NCIP é um protocolo que aborda a necessidade de ter informação de exemplares 

(existências) e do seu estado (disponível, emprestado, etc.) apresentada em sistemas externos, 

e de executar operações em tempo real sobre esses exemplares (verificar o estado da 

disponibilidade de um determinado exemplar ou colocar uma reserva numa cópia emprestada, 

por exemplo), bem como mostrar todos os dados administrativos do utilizador. Este conjunto de 

APIs RESTful complementa o OAI-PMH na construção de um OPAC 2.0 na forma de uma 

camada de Descoberta num Catálogo de União existente, ou na implementação de um novo, 

com informação em tempo real sobre a disponibilidade de cada exemplar (item). Devido à sua 

natureza e às operações administrativas que permite, este protocolo requer autenticação e 

validação e, na maioria das vezes, o ILS aplica um controle de acesso baseado em IPs, num 

primeiro nível, mesmo nas respostas a solicitações de um Serviço de Descoberta local. 

Estes dois protocolos, OIA-PMH e NCIP, quando integrados num sistema, fornecem uma 

estrutura de interoperabilidade, uma nova camada 100% independente dos processos do ILS. 

Com o conjunto adequado de ferramentas de conectividade que operam sobre esses protocolos, 

o sistema que implemente tal camada de Descoberta pode ser um local ou na Nuvem. 

Tendo essas ferramentas de conectividade, outro conceito importante a observar ao 

implementar um sistema que é esperado ajudar a descobrir não só os conteúdos locais, mas 

também de várias fontes externas, é o da construção de um Índice de Pesquisa Unificada. Este 

índice está no núcleo principal de um Serviço de Descoberta, pois certifica a qualidade dos 

registos / metadados e, que por isso, os resultados são realmente relevantes para uma 

determinada pesquisa. Para garantir que assim é, um conjunto de ferramentas deve ser 

implementado para realizar uma série de tarefas automatizadas de verificação e processamento 

de metadados. 
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Figura 16: Componentes do eXtensible Catalog (XC)  
(fonte: eXtensible Catalog Organization77) 

 
Como Lederman (2009) avança, "o Serviço de Descoberta deve lidar com diferenças na 

estrutura de metadados (por exemplo, nomes e conteúdos de campos) de diferentes fontes para 

produzir o índice de pesquisa unificado". A Figura 16 mostra uma implementação prática, como 

isso pode ser tratado, desenvolvido pela solução Open Source eXtensible Catalog. O XC 

Metadata Services Toolkit representado na figura é o componente que lida com a inerente 

normalização, transformação e agregação de metadados de cada registo. Devido a essa 

homogeneização de metadados, esse índice unificado oferece diversos benefícios. Por 

exemplo, a eliminação de registos duplicados torna-se muito mais fácil com um serviço de 

descoberta baseado num Índice de Pesquisa Unificada, realizando a deduplicação de registos 

após a colheita de novos, geralmente à noite, durante períodos de menor utilização. No lado 

oposto, com a Pesquisa Federada, o sistema tem de processar os dados em tempo real e 

executar o processo de deduplicação enquanto o utilizador está a aguardar a exibição dos 

resultados. Da mesma forma, os campos padrão (título, autores, palavras-chave, etc.) podem 

ser mais completos, devido à maior completitude alcançada pela colheita de registos de 

diferentes fontes (com mais informação em alguns campos numa fonte e mais informação 

noutros campos do mesmo registo noutras fontes), mas também porque o enriquecimento do 

registo pode ser realizado numa etapa anterior à exibição e apenas uma vez para cada registo, 

que é único no Índice de Pesquisa Unificada. 

                                                           

 

 
77 Fonte: “2010 ACOC Seminar - Canberra, Australia - eXtensible Catalog Software Portfolio” (p. 105), 
http://www.extensiblecatalog.org/learnmore/publications/2010-acoc-seminar-canberra-australia-extensible-
catalog-software-portfolio, obtido 20 de Dezembro de 2010 e 24 de Maio de 2018; 
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Na verdade, embora não seja um novo termo, pois já aparecia na literatura em 1996, com 

Fattahi Rahmatollah (1996) referindo-se a ele como uma "abordagem para a descrição de obras 

que aparecem em várias manifestações", o termo super-registo ganhou um novo significado ao 

descrever um registo que é a compilação de vários registos (que representam o mesmo 

trabalho), e que pode também ter sido enriquecido com dados de serviços externos (também 

registos, em si, mas não de fontes colhidas como base, em vez disso, conteúdos reunidos numa 

etapa seguinte). Os super-registos são agora uma realidade porque a tecnologia tornou viável a 

sua construção. Em particular, o principal benefício de ter um Índice de Pesquisa Unificado 

constituído com super-registos é que, com informação enriquecida e um conjunto comum de 

campos, é mais fácil agrupar e organizar os resultados da pesquisa e recomendar recursos 

relacionados. 

Possíveis soluções para implementar uma camada de Descoberta: 

• Comerciais:  

o AquaBrowser (da SerialSolutions, agora um produto ProQuest) 78 

Solução hospedada na Nuvem, implementa uma metodologia “pesquisar > 

descobrir > filtrar”; dá informação em tempo real da disponibilidade dos 

exemplares, tem funcionalidades de navegação visual via uma Nuvem de Palavras 

gerada dos recursos da Biblioteca (integrada com thesaurus / Autoridades, termos 

associados e traduções), navegação por facetas, assim como funcionalidades de 

Comunidade via My Discoveries (listas pesquisáveis, avaliações e análises dos 

recursos); 

o Primo79, Primo Central80 e bX da Ex-Libris  

Soluções comerciais da Ex-Libris que se complementam, consistindo num sistema 

base (Primo, uma versão melhorada do Catálogo tradicional com componentes de 

Web 2.0, potenciando a descoberta de informação) e dois serviços, um de 

agregação e apresentação de dados externos ao Catálogo (bases de dados de 

artigos científicos e repositórios), Primo Central (repositório global e central de 

recursos, Índice de Pesquisa Unificado, hospedado na Nuvem), e outro de 

recomendação automática de artigos, bX (mencionado antes em 3.1.1 O “trabalho 

interno”: melhorando o OPAC atual do ILS); 

                                                           

 

 
78 https://www.proquest.com/products-services/AquaBrowser.html, obtido 24 de Maio de 2018 
79 http://www.exlibrisgroup.com/products/primo-library-discovery/,  
80 http://www.exlibrisgroup.com/products/primo-library-discovery/content-index/, obtido 24 de Maio de 2018 
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o WorldCat Local da OCLC81; 

Solução hospedada, filtrada e focada nos recursos da Biblioteca, personalizada a 

partir da base global WorldCat82 (à data, Maio de 2018, contém cerca de 415 

milhões de registos bibliográficos, combinando os recursos locais ai indexados com 

os de recursos eletrónicos de milhares de editores, num total de mais de 2.500 

coleções distintas83, indexados no seu índice central; tem a particularidade de 

expor os registos WorldCat aos motores de pesquisa Web mais comuns, logo estes 

recursos locais podem ser descobertos no meio de uma pesquisa Web normal. 

 

• Open Source:  

o SOPAC - Social Online Public Access Catalog84  

Módulo para o sistema gestor de conteúdos DRUPAL85 (sistema muito adotado, 

com imensas implementações, Open Source, com uma comunidade de suporte 

muito grande), fornece integração total com o sistema de gestão da Biblioteca 

atualmente em uso, permitindo que os utilizadores coloquem tags, classifiquem e 

coloquem revisões / críticas associadas ao registo das obras (SOPAC, 2009);  

o Scriblio 

Solução para a disponibilização de um Catálogo, totalmente baseada na plataforma 

da WordPress [a solução Open Source mais popular para a construção de 

blogues]), permite a pesquisa com filtros, navegação entre assuntos, autores, etc. 

(Bisson, 2009), além das componentes participativas / colaborativas mencionadas 

na solução acima, incorpora um sistema de recomendação idêntico ao da Amazon; 

o VuFind (VILLANOVA UNIVERSITY’S FALVEY MEMORIAL LIBRARY, 2009)  

Solução baseada no poderoso motor de pesquisa Open Source de classe 

empresarial, Solr Energy da Apache Lucene; 

O VuFind é atualmente uma das soluções mais adotadas e com evolução contínua 

e envolvimento da comunidade, com um Mapa de Desenvolvimento sustentável, à 

prova do futuro. Para isso muito contribui o facto de ser uma das soluções de 

código aberto mais estáveis e consolidadas, implementando ferramentas para a 

importação de lote de registos MARC e a obtenção de registos de servidores 

compatíveis com OAI-PMH, juntamente com bibliotecas de clientes NCIP para 

                                                           

 

 
81 https://www.oclc.org/en/worldcat-local.html, obtido 24 de Maio de 2018  
82 https://www.oclc.org/en/worldcat.html, obtido 24 de Maio de 2018 
83 https://www.oclc.org/content/dam/oclc/worldcat-discovery/contentlist.xls, obtido 24 de Maio de 2018 
84 BLYBERG, John (2009) - What are SOPAC, Locum, and Insurge? | The Social OPAC™ [em linha]. 
[Consult. 15-11-2010]. Disponível em WWW: <URL:http://thesocialopac.net/about>; 
85 https://www.drupal.org/home, obtido 24 de Maio de 2018 
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vários sistemas de ILSs, consulta de dados administrativos em tempo real, ou seja, 

verificar a disponibilidade do exemplar, colocar reservas, obter informação do 

utilizador, empréstimos, multas, etc.). A interface leve do VuFind deixa todo o poder 

de processamento do servidor para as muitas consultas que uma camada de 

Descoberta requer para recomendar e apresentar registos relacionados e 

metadados aprimorados. Essas consultas devem ser realizadas em alguns 

milissegundos, portanto, o VuFind usa índices otimizados SOLR (em modo de 

apenas "leitura") para toda a pesquisa e recuperação bibliográfica. 

O VuFind oferece de raiz funcionalidades tais como (e outras vão sendo 

adicionadas, via adições/modificações no GitHub86 ou através de suplementos de 

código (patches) anexados às respetivas entradas no JIRA Issue Management87 do 

VuFind, até que fiquem disponíveis de raiz na versão seguinte)88: 

 Suporta métodos de interfaceamento standard, quer ao nível da estrutura de 

dados, quer ao nível de métodos e serviços que oferece para os guardar ou 

recuperar (protocolos abertos standard); 

 Elevada eficiência na capacidade de resposta, mesmo perante um cenário do 

sistema ter vários milhões de registos na sua base de dados, indexados 

localmente; 

 Escalável (isto é, não apresenta limitações significantes que não permitam a 

inclusão de um número crescente de registos ou informação guardada 

localmente, limitações que não sejam passíveis de não serem eliminadas ou 

pelo menos minimizadas); 

 Flexível (isto é, permite gerir os seus componentes e funcionalidades base, 

permite incorporar desenvolvimentos locais e a incorporação de registos e 

informação em formatos em uso atualmente, mas também a sua adaptação a 

formatos futuros); 

 Permite a importação de registos bibliográficos da Biblioteca e registos de 

fontes OAI-PMH (locais ou externas). 

                                                           

 

 
86 https://github.com/vufind-org/vufind, obtido 4 de Maio de 2018 
87 https://vufind.org/jira/browse/VUFIND/, obtido 4 de Maio de 2018 
88 Todas essas contribuições são feitas pela comunidade do VuFind, e não exclusivamente pela equipa 
VuFind da Biblioteca Falvey Memorial da Universidade de Villanova [Pensilvânia, Estados Unidos], de onde o 
VuFind é originário, que gere o desenvolvimento e manutenção do VuFind) 
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assim como todas as funcionalidades de pesquisa e tratamento dos resultados 

consideradas essenciais num OPAC 2.089: 

 Correções ortográficas e sugestões de termos alternativos, mesmo para 

pesquisas que recuperem registos; 

 Resultados de pesquisa com base na relevância; 

 Navegação facetada com sugestão de assuntos para expandir a pesquisa 

atual; 

 Navegação alfabética melhorada com os metadados das Autoridades 

(notas contextuais, descrição, rastreio/seguimento e referências ["ver", "ver 

também"]); 

 Melhora as listas de resultados com biografias de autores (Wikipedia), 

registos com críticas de leitores da Amazon, lista de resultados e registos 

com capas do Google, e links para a visualização do Google Livros, 

quando disponível; 

 Possibilita que utilizadores registados adicionem tags e comentários aos 

registos, assim como de os salvar como favoritos em listas privadas ou 

públicas (e de gerirem essas listas, e registos nas mesmas, a qualquer 

momento); 

 Tem um conjunto de ferramentas para salvar e partilhar pesquisas e 

registos, e subscrever um feed RSS para cada pesquisa; 

 Envia citações através de mensagem de texto SMS (disponível apenas em 

alguns dos países em que as operadoras o permitem gratuitamente); 

 Exporta registos bibliográficos para programas de gestão de referências 

bibliográficas (e.g., EndNote, RefWorks) ou em formatos padrão (BibTeX), 

tendo dados embutidos na lista de resultados e registo completo que 

permitem a captura automática por plugins web como os do Zotero e 

Mendeley; 

 Um servidor OAI-PMH permite a partilha dos registos indexados localmente 

com outros sistemas externos. 

 

                                                           

 

 
89 Uma versão atualizada de parte destas funcionalidades, assim como outras, entretanto adicionadas, pode 
ser consultada em https://vufind.org/vufind/features.html (obtido 24 de Maio de 2018) 



 
 

 

 

 

62 
 

 

Figura 17: Recolha de registos e possíveis fontes no VuFind  
(fonte: http://wiki.ibict.br/index.php/VuFind) 

 
De salientar que o autor teve o prazer de apresentar os resultados à altura 

(Outubro de 2012) da presente investigação na Conferência VuFind Summit 2012 

(Villanova University’s Falvey Memorial Library, Villanova, Pensilvânia, EUA), 

numa comunicação intitulada “VuFind as a Participatory Scientific Information 

Discovery, Access, Evaluation and Sharing Service” (Bento, 2012c), uma 

participação financiada pela própria instituição-origem do VuFind (Biblioteca 

Falvey Memorial da Universidade de Villanova), e acima de tudo porque é que o 

VuFind foi a solução eleita como sistema base para implementar uma versão 

funcional com algumas funcionalidades base do Modelo Conceptual inicialmente 

proposto (Capítulo VI), que depois foi usado como demonstração das 

potencialidades dessas funcionalidades e ponto de partida para a discussão na 

realização dos Focus Groups. 

o eXtensible Catalog (UNIVERSITY OF ROCHESTER, 2009) 

Sistema composto por três subsistemas que funcionam de um modo 

completamente isolado: interface de utilizador, gestão de metadados e módulo de 

conectividade. A componente de interface do utilizador e de gestão do harvesting 

de metadados e gestão e tratamento dos mesmos (parte do subsistema da gestão 

de metadados) fazem parte do toolkit para DRUPAL. Este toolkit é composto por 

vários módulos que conjugados e devidamente parametrizados permitem: 

 Oferecer uma interface única para a pesquisa no catálogo, em repositórios 

digitais e mesmo no portal web da Biblioteca (segundo o avançado pelos 

autores); 
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 Implementa um conjunto base de funcionalidades de descoberta (navegação 

facetada, resultados similares, navegação “na estante”), que não inclui os 

componentes de origem social / possibilidade dos utilizadores acrescentarem 

dados (tags, comentários ou revisões) ou votarem; contudo, com outros 

módulos DRUPAL isso deve ser possível, incluindo o de criação de grupos e 

recomendar uma obra ao grupo, criar uma entrada no blogue do grupo sobre 

esse documento (como o módulo Organic Groups90 já possibilita para 

conteúdos internos ao DRUPAL ou páginas web externas); 

 Oferece ferramentas para criar aplicações web de interligação com o ILS da 

Biblioteca, ao nível de conteúdos e funcionalidades; 

 Integra-se com o ILS da Biblioteca para exibir informação de empréstimo 

(exemplares / disponibilidade dos mesmos) e ações associadas (renovações e 

reservas); 

 Permite a autenticação dos utilizadores, recorrendo aos sistemas existentes, 

como o do próprio sistema ILS da Biblioteca ou servidor LDAP central 

(sistemas IdP, Identity Providers); 

 O subsistema da conectividade permite obter não só registos das diferentes 

fontes (toolkit de OAI-PMH), como também informação em tempo real de 

dados de empréstimo e efetuar operações sobre os mesmos, como por 

exemplo, renovar ou reservar uma obra emprestada (toolkit de NCIP); 

 Promete ligação a sistemas LMS91 (e-Learning como o BlackBoard ou Moodle).  

o BlackLight92 

Solução otimizada para lidar com coleções heterogéneas; funciona como um plugin 

para Ruby-on-Rails. A única característica relevante em relação aos actuais OPAC 

é a de ser possível filtrar os registos, obtidos numa determinada pesquisa, por 

facetas (navegação facetada) e de implementar um mecanismo que permite ver as 

obras do mesmo grupo de cotas (na mesma “estante”) de um determinado registo. 

o Elgg - Open Source Social Networking Engine93 

Plataforma de suporte à construção de redes sociais e aplicações (idêntica ao 

NING94, mas com instalação local). Apesar de não ter módulos que lhe permitam 

funcionar como sistema de pesquisa de informação de natureza bibliográfica ou de 

                                                           

 

 
90 https://www.drupal.org/project/og, obtido 24 de Maio de 2018 
91 Learning Management System; 
92 http://projectblacklight.org/, obtido 24 de Maio de 2018 
93 https://elgg.org/, obtido 24 de Maio de 2018 
94 https://www.ning.com/, obtido 24 de Maio de 2018 
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registos em bases de dados de artigos científicos, dadas as suas características de 

partilha de informação e de construção de comunidades online, possibilidades de 

recomendação de informação e construção colaborativa de conteúdos, são 

componentes de muita valia para um sistema de descoberta de informação. 

Infelizmente a sua utilidade para um projeto Catálogo/OPAC 2.0 fica-se pela 

análise desses componentes, pois tem uma plataforma própria, o que faz com que 

a sua integração com outros sistemas ou plataformas, como DRUPAL ou 

JOOMLA95, só seja possível via implementação de Web Services (APIs) na própria 

plataforma, não os oferecendo de raiz de momento / inclusive na versão beta mais 

recente, como plugins desenvolvidos pela comunidade ou por empresas comerciais 

especializadas no desenvolvimento e suporte a esta solução. 

 

Por fim, uma importante nota para o facto das soluções OSS (Open Source Software), como 

as apresentadas (exceto a última, Elgg, dado o exposto), estarem a ganhar terreno como soluções 

alternativas e viáveis aos produtos comerciais (ver 3.2 – Aberto para o Mundo). 

3.1.3 Na Nuvem: Soluções Chave-na-Mão 

Depois de ser a tecnologia sensação, na moda nos últimos anos, com alguns a considerar o 

Software-como-um-Serviço (Software-as-a-Service - SaaS, conhecido como Soluções na Nuvem) 

como a mais recente tecnologia disruptiva, um grupo representativo de soluções e suas 

implementações está presente, e para ficar. A conectividade de banda-larga e o acesso 

generalizado à internet tornam totalmente possível um cenário "sempre ligado" / "100% online". 

Tal não só tem impacto na forma como os indivíduos e as organizações implementam e 

consomem informação, e a consequente alavancagem das tecnologias de informação, mas 

também a nível da experiência do utilizador. 

Os sistemas de informação da Biblioteca não são uma exceção e, na verdade, são os 

melhores candidatos a correrem totalmente na Nuvem, principalmente porque podem ser forçados 

a assim ser. Na verdade, com fornecedores e os editores a deterem o seu valor central nos 

registos, ou no valor que lhes adicionam, embora fornecendo acesso à sua pesquisa e consulta, 

via API ou serviços como Z39.50, não podemos esperar que eles concedam os direitos de 

download ou colheita dos seus registos, como acontece com os repositórios de Acesso Aberto. 

Um acesso temporário, um acordo de "arrendamento" ou “comodato”, é o único tipo que eles 

estão dispostos a fazer. As únicas exceções são os acordos com agregadores de registos / 

Soluções de Descoberta, que, por sua vez, não os partilham com os seus clientes, e na mesma 

apenas permitem o acesso individual a cada registo, e não a permissão de ter uma cópia local de 

                                                           

 

 
95 https://www.joomla.org/, obtido 24 de Maio de 2018 
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todo o conjunto de registos. Em vez disso, estes últimos concentram tudo nos seus servidores 

centrais e quando a assinatura termina, os clientes deixam de ter acesso aos registos; este tipo de 

modelo de negócios é fulcral para os fornecedores de bases de dados, dependendo os mesmos 

dele. 

Avançando-se como Serviços de Descoberta de Escala Web, prometendo uma experiência 

de pesquisa semelhante ao Google (uma caixa de pesquisa, resultados mais relevantes no topo 

da lista), a maior parte desses serviços comerciais pode atingir um nível superior de experiência 

de verdadeira Descoberta, complementando coleções locais com uma miríade de registos de 

editores, principais agregadores e conteúdo de Acesso Aberto, de vários milhares de periódicos e 

outras publicações científicas. Contudo, isso não substitui as assinaturas locais individuais da 

Instituição, ou de Consórcios; em vez disso, complementa-as com uma camada integrada de 

Descoberta de, idealmente, todos esses recursos e fontes, garantida pelo Índice de Pesquisa 

Unificado e a indexação na íntegra desses recursos (que pode incluir o texto completo, inclusive). 

Um outro argumento chave que estes serviços têm para convencer os clientes a adotá-los é 

que, sendo uma solução hospedada, a Biblioteca pode abstrair-se de toda a parte tecnológica, 

requisitos computacionais, ou atualizações e manutenção do sistema. Quando uma atualização do 

sistema está disponível, ela é implantada em todas as instalações, ou por grupo de instalações, 

sem que os clientes percebam, ou mesmo que se tenham de preocupar com que versão têm. Na 

verdade, há apenas “uma” instalação, sendo cada cliente uma sub-biblioteca da sua “rede”. 

Mesmo para esses provedores, é mais fácil suportar o Serviço quando hospedado pelos mesmos 

(um serviço “local", com suporte central), do que os instalados localmente nos clientes. Esses 

sistemas têm uma pequena pegada ou quase nulo impacto nos processos da Biblioteca e, após a 

configuração inicial, pouco ou nenhum impacto na afetação do tempo dos profissionais da 

biblioteca, que não na formação dos utilizadores ou avaliação do seu uso. 

Conteúdos e cobertura, com acordos com os principais atores desta indústria, os 

fornecedores de conteúdos, são o que distingue as várias ofertas comerciais. As três principais 

ofertas comerciais actuais para Serviços de Descoberta de Escala Web são o Primo Central da 

Ex-Libris (agora uma companhia do grupo ProQuest, por isso uma oferta também da ProQuest), 

Summon da ProQuest (originalmente da SerialsSolution, companhia entretanto adquirida pela 

ProQuest) e o EDS (EBSCO Discovery Service). De notar que o Summon é, que se saiba 

publicamente, o único serviço de Descoberta baseado num índice unificado de conteúdo, 

indexando mais de 90 tipos de conteúdo, 9.000 editores, publicados em mais de 100.000 

periódicos. Mais de um bilião de registos agrupados e indexados. Novas fontes de conteúdo são 

adicionadas todas as semanas e conteúdo atualizado diariamente (Breeding, 2015b). 

Em todos esses serviços, os registos do OPAC local podem ser integrados, uma 

funcionalidade extra/opcional em todos eles, podendo os mesmos receber um peso maior na 

equação do cálculo de relevância, para que sejam apresentados no topo da lista de resultados. 
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Esta capacidade de incorporar recursos locais pode ter um valor estratégico muito elevado para as 

instituições que implementam o serviço, mesmo quando fornecem o acesso apenas à comunidade 

local, pela visibilidade que dá à produção científica interna (da instituição) ao integrar não só os 

registos do ILS/OPAC local, mas também de plataformas de gestão das coleções digitais, do 

repositório institucional, ou de plataformas de edição local (como por exemplo as que usam a 

solução Open Source e gratuita OJS (Open Journal Systems) da PKU (Public Knowledge 

Project)96. 

Apesar de não oferecer a descoberta de recursos externos como as soluções mencionadas 

acima, a BiblioCommons oferece igualmente uma solução hospedada na Nuvem, BiblioCore, e 

analisando as atuais instalações (todas sob o domínio da rede bibliocommons.com), ao contrário 

das anteriores, oferece uma experiência de Descoberta verdadeiramente social, com 

funcionalidades como procurar por uma determinada etiqueta, utilizador ou lista, ao mesmo nível 

que a pesquisa por palavra solta, título, autor ou assunto. Isso é confirmado pelo menu específico 

"Explorar" que tem algumas entradas como "recomendações" ou "atividade recente da 

comunidade", ou mesmo pela possibilidade de seguir outros utilizadores, aplicando filtros nos seus 

interesses, se necessário, tendo cada utilizador controlo total na sua configuração das definições 

de privacidade. Com a adição recente de alguns plugins opcionais, o serviço BiblioCore pode 

estender a sua integração com os recursos da Biblioteca, inclusive ao nível dos conteúdos digitais 

(com o BiblioCloudRecords, que permite mostrar automaticamente informação da subscrição / 

conteúdos digitais no Catálogo sem alterar o seu registo MARC), do desenvolvimento de coleções 

(com BiblioSuggest, que permite fazer a gestão de sugestões / pedidos de aquisição pelos 

utilizadores), ou mesmo ao nível administrativo (com o BiblioFines, que permite que os utilizadores 

paguem alguma multa pendente, diretamente no seu espaço pessoal do Catálogo)97. Tendo como 

carteira de clientes na sua grande maioria Bibliotecas Académicas da América do Norte, a sua 

integração com ILSs98, fornecedores de conteúdos digitais99 e enriquecimento de conteúdo100 é 

toda ela dirigida maioritariamente às soluções e serviços mais populares na América do Norte. 
 

                                                           

 

 
96 https://pkp.sfu.ca/ojs/, obtido 16 Março 2018 
97 https://www.bibliocommons.com/products/bibliocore/, obtido 16 Março 2018 
98 A saber e à data [Março de 2018]: Evergreen, III Polaris, III Sierra, SirsiDynix Horizon, SirsiDynix 
Symphony e TLC Carl-X 
99 À data: bibliotheca + 3M cloudLibrary, Baker & Taylor Axis360, Hoopla, OneClickdigital e Overdrive 
100 À data: Content Café, iDreamBooks, Lexile, LibraryThing for Libraries, NoveList, Syndetics e Zola Books 
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3.2 – Aberto para o Mundo 

 

 “Adoraria alterar o mundo, mas não me deram o código fonte” 
- Autor desconhecido  

 

Enquanto a nível global, e usando sistemas de governação como paralelo ao longo da 

história, facilmente se pode comparar o código proprietário com as monarquias e o código aberto 

com as repúblicas baseadas em democracias, há um exemplo histórico de um ecossistema bem 

definido que ilustra na perfeição as vantagens de sistemas abertos: o fabrico de seda em Lyon, 

França, por comparação com outro, digamos “de controlo”, em Inglaterra, e as inovações a serem 

protegidas por patentes. O que se relata a seguir tem como fonte a apresentação de Stephane 

Ribas “Eco System over code!”, feita na 5ª Conferência fOSSa (Free Open Source Software for 

Academia), realizada em Lille, nos dias 20 a 22 Novembro de 2013 (Ribas, 2013), assim como na 

derivada da mesma, e pelo mesmo autor, na sub-conferência “ICT4Future: Security & Open ICT” 

da Conferência Techdays2016 (Aveiro, 15 a 17 de Setembro 2016)101, atendida pelo autor.  

Decorria o Século XIX e a indústria da seda florescia em Lyon, com um vasto número de 

fábricas de Fiação e Tecelagem de Sedas. Exportando principalmente para os Estados Unidos da 

América, os seus maiores concorrentes estavam localizados em Itália (a referência histórica da 

indústria da seda na Europa) e Inglaterra (nomeadamente, em Londres). 

A meio do século anterior (século XVIII), para proteger a inovação e produção local, Inglaterra 

adotou um sistema de patentes. Tal sistema não existia em França, e a cidade de Lyon adotou 

uma governação aberta na gestão de inovações, designadamente nas relativas aos teares usados 

na tecelagem de seda. A cidade organizava encontros públicos onde inventores pagos pela cidade 

eram convidados a apresentarem novas tecnologias, novos métodos, e toda e qualquer melhoria 

no processo de Fiação e Tecelagem. Sendo estas reuniões públicas, os donos das fábricas eram 

igualmente, e em especial, convidados a assistir e participar nas mesmas.  

Não tendo custo de adoção desses novos métodos, as fábricas que já os tinham adotado e 

colocado em produção eram convidadas e incentivadas (“persuadidas”) a documentar e 

disseminar como os usaram e as melhorias registadas pelo seu uso em comparação com os 

métodos e tecnologia anterior. Além de promover estes fóruns públicos e promover a sua 

divulgação, a cidade monitorizava não só a apresentação das inovações, mas acima de tudo a sua 

adoção pelas diferentes fábricas, remunerando os inventores não só pelo valor percetual da sua 

invenção, mas também por fatores como o grau de adoção pelas fábricas (popularidade do seu 

uso), a natureza da invenção, o esforço feito na divulgação do conhecimento do próprio inventor, e 

a eficácia da inovação em si. 
                                                           

 

 
101 http://2016.techdays.pt, obtido 24 de Maio de 2018     
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Este ciclo de inovação permitiu e potenciou Lyon a assumir a sua liderança sobre Londres, 

passando dos 14.500 teares em 1814 (contra cerca de 12.000 em Londres), para 30.000 teares 

em 1853, caindo Londres para cerca de apenas 5.000. 

Stephane Ribas resume o segredo deste sucesso a este se dever:  

• à criação de novas tecnologias através da construção de novos componentes sobre 

inovações existentes,  

• à diversidade na produção de bens,  

• à rede de colaboração entrepares que acrescentou flexibilidade na produção de 

produtos de seda,  

• à promoção das invenções ao torná-los públicas e abertas,  

• ao alavancar das motivações recompensando inteligentemente os inventores, e 

• ao relacionamento e colaboração entre as diferentes fábricas e teares (ibidem). 

Enquanto isso, e no modelo Inglês (modelo “clássico” de “especulação, antecipação, 

armazenamento”, como avança Ribas), o ecossistema foi construído pelos distribuidores: eram 

eles que financiavam as Fábricas de Fiação e Tecelagem de Sedas. Ao especularem no processo 

de distribuição, prejudicaram gravemente a capacidade de resposta da cadeia de fornecimento: as 

fábricas de Fiação e Tecelagem de Sedas inglesas foram forçadas a reduzir os preços ao mínimo 

para conseguirem vender os seus produtos aos distribuidores. Um impacto importante da redução 

dessas suas receitas foi que as fábricas ficaram sem margem financeira para investirem em novos 

teares ou comprar novos equipamentos (mais inovadores). Ao impor as suas próprias regras de 

jogo de mercado, os distribuidores (e os Bancos que os financiavam) ditaram o declínio da 

Indústria inglesa da Seda, face à congénere francesa de Lyon. 

Efetivamente, e voltando ao paradigma atual, como indica Nicole C. Engard, “o Open Source 

revelou uma verdade fundamental sobre os seres humanos, que (fora os casos isolados como o 

relatado acima) passou despercebida até que a conectividade da Internet lhe deu um grande 

relevo: o trabalho pode muitas vezes ser organizado de forma mais eficiente no contexto de uma 

Comunidade do que no contexto de uma Organização: (provavelmente) a melhor pessoa para 

fazer um determinado trabalho é aquela que o mais quer fazer; e (provavelmente) as melhores 

pessoas para avaliar o seu desempenho são os seus amigos e colegas que, por sinal, irão 

contribuir com entusiasmo para melhorar o produto final, simplesmente pelo puro prazer de ajudar 

uns aos outros e criar algo bonito a partir do qual todos eles irão beneficiar” (Engard, 2009). 
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3.2.1 A relação das Bibliotecas com o Software Open Source / FOSS 
(Free OSS) 

Falar de Bibliotecas, Públicas ou Académicas, é o mesmo que falar de abertura, livre partilha 

e construção de comunidade: se lhe acrescentaremos a componente de cooperação e colaração 

(como a que é preconizada neste estudo), temos na integra tudo o que caratecteriza o software 

Open Source, quer a nível de actores, quer a nível das dinânamicas entre os mesmos. 

Como Glen Horton resumiu na sua apresentação “Open Source Applications - How Libraries 

Can Give Back” na Conferência promovida pela Information Today, Inc., “Computers in Libraries 

2008” (7 a 9 Abril de 2008, Arlington, VA, EUA), as Bibliotecas e o Open Source: 

• Acreditam que a informação deve ser de livre acesso para todos; 

• Oferecem algo à comunidade; 

• Beneficiam da genorisidade de outros; 

• São centrados na Comunidade; 

• Fazem do mundo um lugar melhor (Horton, 2008). 

3.2.2 ILSs Open Source 

Koha ou “Onde há um problema, há uma oportunidade” 

Decorria o ano de 1999 e o bug Y2K (também conhecido como “bug do milénio” ou “problema 

do ano 2000”) ameaçava todos os sistemas informáticos que não estavam preparados para lidar 

com datas do novo milénio, herdeiros da decisão tomada nos anos 60 de economizar dados, 

memória e processamento, em que o ano era representado apenas pelos dois últimos dígitos (e a 

data na sua totalidade por seis: dois para o dia, dois para o mês e dois para o ano), tomando-se 

como “19” (“mil e novecentos”) os dígitos em falta. Com a passagem de ano de 1900 para 2000, 

as datas do novo milénio assim armazenadas eram entendidas como sendo primeiro ano do 

século XX (1900) e não do século XXI (2000). A linguagem de programação COBOL é 

provavelmente a mais notória das que implementavam essa economia (tendo, contudo, sido 

desenvolvidas soluções de mitigação em versões do COBOL mais perto da passagem de milénio, 

como por interpretar anos acima de 25 como sendo do século XX (1926+), e o ano 25 e abaixo 

como já sendo do novo milénio (2025-); esta solução dava uma janela de 25 anos até que o 

software se tornasse obsoleto ou fosse substituído).  

A atualização dos sistemas, ou implementação de uma nova versão, tornou-se obrigatória 

para todos os que ainda não armazenavam o ano em quatro dígitos, ou que doutra forma não 

implementavam um algoritmo de mitigação do problema, como o referido no parágrafo anterior. E 

tal premente necessidade foi em alguns casos aproveitada pelas empresas de desenvolvimento 

de software para cobrarem “generosas” somas para corrigirem esse bug e tornarem os sistemas à 
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prova da passagem de ano 1999 para 2000, empolgadas por uma certa noção coletiva que os 

sistemas informáticos iriam gerar ações caóticas e imprevisíveis resultantes de avaliações 

incorretas da data atual após essa mudança de milénio102. Os sistemas de suporte a operações 

bancárias, e as consequências financeiras para todos os depositantes, eram os que por certo mais 

preocupações reuniam na população em geral. 

As Bibliotecas e os sistemas ILS que ainda não implementavam datas “à prova do novo 

milénio” não ficaram de fora destes ajustes, requerendo uma atualização ou uma nova versão do 

ILS, e do seu esquema de Base de Dados suporte, por armazenarem datas em todas as 

operações, e estas serem vitais na sua componente administrativa. 

Isto tornou-se um problema grave para as Bibliotecas que tinham em uso ILSs sem suporte, 

quer porque a empresa que o desenvolveu já não existia ou porque deixou de suportar essa 

solução. Era este o caso da Horowhenua Library Trust (um consórcio de 3 Bibliotecas de Levin, 

Nova Zelândia): sabendo que o sistema que usavam (“Catalist”) não era “à prova” do bug Y2K, 

começaram a analisar a adoção de um novo sistema, não tendo, contudo, nenhum satisfeito os 

seus requisitos. Foi nessa altura, e apenas alguns meses antes da passagem de ano 1999-2000 

que contrataram a empresa Katipo Communications103 para no espaço de três meses 

desenvolverem um ILS, novo de raiz. Apologistas e evangelistas da cultura Open Source, aquando 

da entrega do ILS ao Consórcio Horowhenua, já com as funcionalidades solicitadas por esta, a 

Katipo propôs que ambos adotassem uma licença Open Source para o mesmo, e o seu código 

fosse aberto para o mundo. Assim nasceu o Koha, termo Maori para “oferta especial”. Uma oferta 

em que o Consórcio Horowhenua esperava também receber algo em retorno: que a comunidade o 

adotasse, melhorasse, e acima de tudo lhe desse suporte, e assim jamais voltaria a ficar na 

mesma situação com que se deparou com a solução anterior, de ficar sem suporte no ILS 

(Engard, 2016). Uma aposta ganha em todas as frentes: o Koha é à data o ILS OSS mais adotado 

a nível mundial e com uma comunidade de desenvolvimento e suporte muito ativa, de que são 

espelho não só os desenvolvimentos e contantes melhorias, mas também as Conferências anuais 

e mundiais, KohaCon104. 

A edição de 2017 do relatório elaborado por Marshall Breeding, “Perceptions 2017: An 

International Survey of Library Automation”, publicado no dia 17 de Março de 2018 (Breeding, 

2018c), e com base na informação fornecida por 3.992 Bibliotecas a nível mundial, revela que o 

Koha, com 360 instalações (do universo de respondentes) é a solução Open Source mais popular, 

com um grau de satisfação geral de 7.49 (de 10), tendo contudo o valor mais baixo de satisfação 
                                                           

 

 
102 Por exemplo por comparar a data atual pós passagem do milénio com uma guardada no sistema num 
determinado registo: sem essa correção o sistema iria a entender como anterior e gerar valores negativos 
quanto ao número de dias decorridos, afetando todos os cálculos que usassem esse número, com 
consequências graves em alguns casos. 
103 http://katipo.co.nz/, obtido 12 de Abril de 2018 
104 https://koha-community.org/kohacon/, obtido 12 de Abril de 2018 
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no que toca à gestão de recursos eletrónicos, algo que se compreende pois é mais vocacionado 

para a gestão de materiais impressos, como de resto todos os ILSs clássicos o são. O Koha é 

popular em especial em Bibliotecas pequenas, nomeadamente Bibliotecas Públicas pequenas 

(109 das Bibliotecas respondentes) e Bibliotecas Académicas pequenas (84 das Bibliotecas). A 

nível global, e de acordo com o site “Library Technology Guides” (Breeding, 2018b), também ele 

mantido por Marshall Breeding, à data o Koha é o ILS de 3432 Bibliotecas (Breeding, 2018a), 

sendo as Bibliotecas Públicas as principais, totalizando 59,2% do número total de adoções (2036 

Bibliotecas Públicas elencadas como usando o Koha). 

Perante as limitações de meios-técnicos, ou especialistas que configurem o Koha e o 

mantenham, sendo as Bibliotecas de médio ou grande porte a exceção, uma grande parte das 

Bibliotecas opta por recorrer a empresas especializadas no Koha (ou em soluções Open Source 

para Bibliotecas), sendo a ByWater Solutions105 e a LibLime106 as duas maiores nos Estados 

Unidos da América, e a PTFS Europe107 e BibLibre108 duas das com mais clientes na Europa (mas 

com um portefólio bastante inferior às congéneres dos EUA [em especial da ByWater Solutions, e 

à data, com três vezes mais clientes que a soma das outras três mencionadas]). De notar que a 

empresa que desenvolveu o Koha inicialmente, a Katipo Communications, continua a dar também 

ela suporte ao Koha, ao nível da Oceânia (Austrália / Nova Zelândia). 

Evergreen 

À semelhança do Koha, também o Evergreen nasceu como resultado de uma necessidade, 

neste caso da diferença entre o que as Bibliotecas pretendiam e o que o ILS que usavam oferecia.  

O Estado da Geórgia nos EUA fornece um sistema comum às Bibliotecas Públicas do Estado 

que integram o serviço/consórcio PINES (Public Information Network for Electronic Services), o 

Georgia Public Library System (GPLS). Tendo vários milhões de registos provenientes de várias 

centenas de Bibliotecas Públicas de todo o Estado, este consórcio permite que os utilizadores com 

um único cartão e registo possam usar qualquer das suas Bibliotecas e os seus recursos, sendo a 

partilha de recursos a sua funcionalidade central (Breeding, 2009). Baseado no sistema Unicorn 

da Sirsi (atual SirsiDynix109), o GPLS tinha limitações que o restringiam ao nível de funcionalidades 

que o consórcio PINES queria oferecer aos utilizadores das Bibliotecas que o integravam. Os 

serviços oferecidos tinham sido desenhados de acordo com as funcionalidades oferecidas pelo 

sistema / ILS Unicorn, e não ao contrário, este ser desenhado para contemplar e dar uma resposta 

adequada a todos esses requisitos. Debatendo-se com problemas de desempenho (ibidem), e 

                                                           

 

 
105 https://bywatersolutions.com/, obtido 12 de Abril de 2018 
106 http://www.liblime.com/, obtido 12 de Abril de 2018 
107 https://www.ptfs-europe.com/, obtido 12 de Abril de 2018  
108 https://www.biblibre.com/, obtido 12 de Abril de 2018  
109 http://www.sirsidynix.com/, obtido 20 de Abril de 2018 
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sem que o fornecedor tivesse planos para incorporar essas funcionalidades extra ou as adaptar 

via módulos extra, o GPLS estendeu esta análise a outras soluções no mercado. Tendo obtido o 

mesmo resultado (as Bibliotecas adaptavam os seus procedimentos e regras ao que as soluções 

ILS ofereciam, e não o contrário), em 2003 a equipa do GPLS (Programadores e Bibliotecários) 

optou por desenvolver a sua própria solução, com a facilidade de uso no topo dos requisitos, tendo 

sido iniciado esse desenvolvimento em Junho de 2004. Pouco mais de dois anos depois, em 

Setembro de 2006, esta nova solução a que deram o nome de Evergreen, já era a oficial do GPLS 

e desse modo a usada pelas Bibliotecas do Consórcio PINES, tendo assim nascido mais uma 

solução Open Source, que se veio a tornar uma de sucesso (Engard, 2016): de Bibliotecas para 

Bibliotecas. Dada a sua origem, um Consórcio de Bibliotecas Públicas, é nestes que é mais 

popular, tendo sido identificada como a solução usada por 142 destes Consórcios entre as 

Bibliotecas que responderam ao questionário cujos resultados foram publicados no relatório acima 

mencionado, elaborado por Marshall Breeding, “Perceptions 2017: An International Survey of 

Library Automation”, sendo a sua grande maioria Consórcios de pequenas Bibliotecas Públicas (98 

dos 142 mencionados). 

Assim como no Koha, e dada a natureza do nicho de mercado a que o Evergreen mais 

contempla, Bibliotecas Públicas pequenas (sem recursos humanos permanentes especializados 

na instalação ou suporte), e de ter sido pensado para grandes consórcios com uma instalação 

central / comum (hospedada e mantida centralmente), recorrer a uma empresa comercial que 

providencia esse suporte acaba por ser a melhor opção. Dada a natureza pública do GPLS, foi 

criado uma empresa spinoff deste Serviço, a Equinox Software110, de modo a garantir a sua 

sustentabilidade, promovendo, desenvolvendo e dando-lhe suporte, fazendo parte dos seus 

quadros a equipa de desenvolvimento do Evergreen (ex-GPLS). Além do suporte e hospedagem 

do Evergreen, atualmente oferece também esses serviços para as Bibliotecas que optem pelo 

Koha. 

OPALS - Open Source Library Automation System 

Atualmente, muitas das companhias mais conhecidas inovam através da sua abertura. Muitas 

usam e divulgam as suas soluções em Open Source. Direcionado para Bibliotecas de Escolas 

Primárias, o OPALS tem uma origem diferente das anteriores por não ter sido desenvolvido por 

uma Biblioteca ou Consórcio de Bibliotecas, ou a pedido destas, mas sim por um fornecedor 

comercial com uma história de desenvolvimento de outras soluções proprietárias (ILSs também), 

que decidiu partilhar esta solução específica em Open Source, sob uma licença “GNU General 

Public License”. Sendo as suas operações baseadas numa interface Web, é ideal para Bibliotecas 

de baixo porte, que não tenham nem os recursos humanos nem técnicos para instalar, operar e 

                                                           

 

 
110 https://www.equinoxinitiative.org/, obtido 24 de Abril de 2018 
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manter um ILS local. É assim um sistema popular entre Escolas Primárias, em que uma instalação 

central serve as várias Bibliotecas das Escolas desse agrupamento (ou de vários agrupamentos), 

sendo a adoção e uso pela rede BOCES (Boards of Cooperative Educational Services)111 o “cartão 

de visita” por excelência do OPALS. 

De entre as Bibliotecas que responderam ao questionário cujos resultados foram publicados 

no relatório acima mencionado, elaborado por Marshall Breeding, “Perceptions 2017: An 

International Survey of Library Automation”, 165 Bibliotecas Escolares, 8 Consórcios, 5 Bibliotecas 

Públicas pequenas e 23 Bibliotecas Académicas pequenas indicaram o OPALS como o seu ILS, 

tendo recebido uma muito boa avaliação de um modo geral, em especial de Bibliotecas de Escolas 

Primárias/Secundárias até aos 12 anos (“PreK-12”), todos acima de 8 em 10 (satisfação geral: 

8.89; funcionalidades de um modo geral: 8.85, funcionalidades para materiais impressos: 8.90, 

funcionalidades para gestão e apresentação de recursos eletrónicos : 8.90, e 8.77 como a 

probabilidade de continuar com este ILS, suportado pelo fornecedor atual). O OPALS foi 

igualmente avaliado em alta pelas Bibliotecas Académicas de pequeno porte. 

FOLIO – Future Of Library Is Open 

Apesar do Koha e restantes soluções Open Source serem adotados um pouco por todo o 

espectro de tipo de Bibliotecas, atualmente ainda não há uma oferta em Open Source de uma 

solução com gestão nativa de recursos eletrónicos, ao mesmo nível de materiais impressos, que 

faça uso de uma ou mais base de dados partilhada de registos bibliográficos, que seja uma 

plataforma uniforme e aberta para todos os Serviços fornecidos ou consumidos pela Biblioteca, 

potenciado a sua descoberta e uso (Plataforma de Serviços de Biblioteca, LSP112 (Breeding, 

2015a)), desenhada para correr preferencialmente em ambientes virtuais ou de micro-serviços 

como os que a Nuvem potencia. A nível comercial existem, contudo, quatro soluções já bem 

implementadas no mercado, todas elas oferecidas como um SaaS (Software-as-a-Service), logo 

totalmente na Nuvem; a saber: ALMA da Ex-Libris113 (que mesmo após a sua aquisição pela 

ProQuest continua a ser comercializada como um produto “Ex-Libris”), WorldShare da OCLC114, 

Intota da ProQuest115 (um Serviço da SerialsSolutions até à aquisição desta companhia pela 

ProQuest), e o Sierra da Innovative116. 

                                                           

 

 
111 Consórcio que fornece programas educacionais e serviços partilhados às Escolas Distritais do Estado de 
Nova Iorque, EUA, http://www.boces.org/about-boces/, obtido 4 de Maio de 2018;  
112 Library Services Platform em Inglês, designação cunhada por Marshall Breeding no livro “Library Services 
Platforms: A Maturing Genre of Products” (Breeding, 2015a), que veio de certa forma substituir a designação 
URM - Unified Resource Management, cunhada pela Ex-Libris para o seu produto ALMA, podendo ser 
considerada como a sua evolução; 
113 http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview, obtido 4 de Maio de 2018; 
114 https://www.oclc.org/en/worldshare.html, obtido 4 de Maio de 2018. 
115 http://www.proquest.com/products-services/intota.html, obtido 4 de Maio de 2018 
116 https://www.iii.com/products/sierra-ils/, obtido 4 de Maio de 2018 
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Identificada essa lacuna, desde Junho de 2016117 que uma nova forma de colaboração está 

em curso para desenvolver uma nova e revolucionária Plataforma de Serviços de Biblioteca, em 

Código Aberto, a partir do zero. Um dos objetivos deste projeto é permitir o melhor de todos os 

mundos: combinar módulos de diferentes grupos ou fornecedores, desenvolvidos localmente ou 

por terceiros, operando como um sistema autónomo ou integrado com soluções atuais. Outro 

objetivo é que seja muito fácil a participação de qualquer bibliotecário, programador ou entusiasta, 

sem barreiras quanto às linguagens adotadas ou plataformas usadas. Esta abordagem inspira-se 

nas ideias de arquitetura de micro-serviços, assim como nas lições aprendidas com décadas de 

experiência com protocolos de internet e interoperabilidade. O FOLIO, mais do que uma 

plataforma, é uma forte parceria que transforma as Bibliotecas, até agora clientes, em partes com 

uma voz ativa, participantes ao mesmo nível, numa parceria com empresas de renome no mundo 

das Bibliotecas e do Open Source, como é a Index Data, com empresas que desenvolvem 

Sistemas de Gestão Integrada de Bibliotecas, como a ByWater (Koha) ou a SIRSI Dynix, com o 

financiamento e a experiência em gestão de projetos da EBSCO, que garantem a sua 

sustentabilidade e eficácia, rápido desenvolvimento e facilidade de adotar e usar. 

 A EBSCO tem uma longa história de apoio ao código aberto, e a todos os movimentos Open, 

de uma forma geral. Desde plugins para todo o tipo de Sistemas de Descoberta Open Source 

(VuFind, BlackLight, etc.), à integração com LMS como o Moodle ou BlackBoard. No caso do 

Koha, a EBSCO providenciou financiamento para a implementação do motor de indexação e 

pesquisa de documentos, ElasticSearch118,119, e em 2016 um novo financiamento para a 

implementação de APIs RESTful, incluindo a interoperabilidade entre o Koha e CORAL (ERM 

Open Source)120. 

 A este propósito, o autor fez uma apresentação sobre o envolvimento da EBSCO no mundo 

Open Source, nas II Jornadas Open Source da BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas (realizadas no dia 17 de outubro de 2016 na Universidade de 

Aveiro)121,122, intitulada “Crescer em Comunidade, Abertamente: novas funcionalidades Koha e a 

Plataforma FOLIO” (Bento, 2016). O foco foi, contudo, colocado em como todas as Bibliotecas, 

fornecedores e outros interessados podem acompanhar e participar no desenvolvimento da 

plataforma FOLIO. 

                                                           

 

 
117 https://www.folio.org/news/introducing-folio-a-new-collaboration-bringing-libraries-service-providers-and-
developers-together-to-speed-innovation-and-redefine-the-future-of-library-automation/, obtido 4 de Maio de 
2018 
118 Para substituir o Zebra [2014, projeto ES4K] 
119 https://www.elastic.co/, obtido 24 de Maio de 2018  
120 http://coral-erm.org/, obtido 24 de Maio de 2018  
121 https://www.viralagenda.com/pt/events/266284/ii-jornadas-open-source, obtido 30 de Abril de 2018 
122 https://www.facebook.com/events/1788588821384738/, obtido 30 de Abril de 2018 
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Tendo como princípios fundadores a flexibilidade e sustentabilidade, a visão do FOLIO é a de 

“cortar” com as soluções integradas e fechadas em sistemas monolíticos “tudo-em-um”, 

dependentes das avaliações, considerações e melhores interesses comerciais dos fornecedores. 

Sendo Open Source permite a inovação ao mais alto nível através de discussões abertas e a 

participação das Bibliotecas; estando a ser suportado comercialmente, via uma doação da 

EBSCO, permite que esteja a ser desenvolvido, e vá ficar disponível, mais rapidamente (só desta 

maneira seria possível o desenvolvimento de um sistema tão complexo, composto por dezenas de 

(micro) serviços, cuja disponibilização não fosse desfasada vários anos da elaboração dos seus 

requisitos). Em termos práticos, e dados os custos das soluções comerciais equivalentes, ao 

adotarem o FOLIO as Bibliotecas vão beneficiar de uma enorme redução de custos. 

O FOLIO destina-se a ser um serviço moderno, extensível, “vivo” e evolutivo, enquadrando-se 

assim no paradigma dos novos requisitos, mudanças nas Coleções e Espaços Físicos e 

utilizadores com necessidades cada vez mais complexas, com que as Bibliotecas se deparam 

atualmente.  

Apesar de estar a ser desenvolvido de raiz, o FOLIO tem na sua génese e equipa Bibliotecas 

e empresas que tem muita experiência nesta indústria, inclusive algumas de renome no panorama 

Open Source para Bibliotecas. Desde logo as Universidades que constituem o Projeto OLE (Open 

Library Environment Project123), que inclusive estiveram na origem de outro projeto Open Source 

para um ILS de Nova Geração, o Kuali OLE (parte do portefólio de soluções Open Source 

desenvolvido pelos membros da Fundação Kuali124, um consórcio de Instituições de Ensino 

Superior dedicado ao desenvolvimento de software para Instituições de Ensino Superior). Apesar 

de estar em produção nas Universidades de Chicago125 e Lehigh126 (EUA) e SOAS127 (Londres, 

Inglaterra), o desenvolvimento do Kuali OLE foi interrompido, e todos esses esforços 

redirecionados para o FOLIO. Assim, na matriz de elementos-chave na definição dos requisitos 

base, orientação do desenvolvimento, construção e envolvimento da comunidade, incluindo a 

construção de fóruns, o FOLIO conta com vários parceiros do Projeto OLE (Universidades de 

Chicago / Duke128 / Cornell129 [EUA], GBV [Gemeinsamen Bibliotheksverbundes)130 -- consórcio de 

Bibliotecas Universitárias, Alemanha131], entre outros), assim como a contribuição de outras 

Bibliotecas não pertencentes ao Projeto OLE. A Index Data (baseada na Dinamarca, especialistas 
                                                           

 

 
123 https://www.openlibraryenvironment.org/open-library-environment-ole/about-the-open-library-environment, 
obtido 8 de Maio de 2018 
124 https://kuali.org/about/, obtido 8 de Maio de 2018 
125 http://www.lib.uchicago.edu/e/index.html, obtido 8 de Maio de 2018 
126 http://library.lehigh.edu/, obtido 8 de Maio de 2018 
127 https://www.soas.ac.uk/library/, obtido 8 de Maio de 2018 
128 https://library.duke.edu/, obtido 8 de Maio de 2018 
129 https://www.library.cornell.edu/, obtido 8 de Maio de 2018 
130 https://www.gbv.de/front-page-en, obtido 8 de Maio de 2018 
131 Estados de Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein, Thüringen e a Fundação de Herança Cultural da Prússia. 
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em desenvolvimento software Open Source para Bibliotecas), é responsável pela Arquitetura do 

Sistema, Desenvolvimento de Software, da Plataforma e Apps (módulos). Sendo uma solução 

Open Source, esta Plataforma poderá ser implementada por outras organizações comerciais, ou 

mesmo, apesar de ter sido pensada para correr várias instâncias em paralelo, por Bibliotecas 

individuais, com uma única instância do FOLIO. A EBSCO, como mencionado, dá ao projeto 

FOLIO o suporte financeiro, “oxigénio” necessário ao seu arranque, assim como participa na sua 

orientação e envolvimento da Comunidade. Por fim, esta cadeia de colaboração conta com a 

EBSCO e outros fornecedores (desenvolvimento de software) para o Alojamento, Serviços, assim 

como para o desenvolvimento de software, não só na fase inicial, mas também ao nível de futuras 

melhorias e novas apps. 

Uma nota técnica que, por ser modular, com todos os seus componentes a comunicarem 

entre si via APIs RESTful, abertas, em que cada módulo clássico (e.g., “Aquisições”, “Circulação”) 

é composto na verdade por micro-serviços (“métodos” das diferentes APIs), o FOLIO potencia o 

desenvolvimento de Apps que podem ser uma mescla de vários serviços. Por guardar todos os 

dados num enorme “Data Lake” (repositório central de dados estruturados ou não-estruturados132), 

o FOLIO ao permitir que as Apps tenham acesso aos dados em “bruto”, possibilita a essas Apps a 

máxima eficácia e eficiência no serviço que fornecem. 

À data (Maio de 2018), há já uma versão alfa disponível para testes133, com os módulos base 

minimamente funcionais; em termos de calendarização, uma versão beta deverá disponível em 

finais de Julho de 2018134, e no fim do ano / início do ano civil de 2019, haver algumas Bibliotecas 

a testar o FOLIO (ainda em versão beta). 

 

 

                                                           

 

 
132 https://aws.amazon.com/pt/big-data/datalakes-and-analytics/what-is-a-data-lake/, obtido 8 de Maio de 
2018 
133 https://github.com/folio-org, obtido 8 de Maio de 2018 
134 Atualização em Outubro de 2018: a versão beta é agora esperada em inícios de 2019, 
https://www.folio.org/platform/ (obtido 22 de Outubro de 2018), tendo já sido anunciado em Novembro de 
2017 um primeiro parceiro que irá implementar essa versão beta, Chalmers University of Technology 
(Gotemburgo, Suécia), https://www.folio.org/about/news-events/article/chalmers-university-of-technology-
named-first-folio-beta-partner-for-ebsco-information-services/ (obtido 22 de Outubro de 2018). 
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Figura 18: Macro-calendarização do Projeto FOLIO em Outubro de 2016 (© EBSCO 2016) 

 

Na figura 18 apresenta-se a visão dessa calendarização à data de Outubro de 2016, tal como 

apresentada pelo autor nas II Jornadas Open Source da BAD - Associação Portuguesa de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (realizadas no dia 17 de outubro de 2016 na 

Universidade de Aveiro), mencionadas anteriormente. Fora o adiamento da apresentação da 

primeira versão beta, esta não tem sofrido atrasos significativos, apesar de à data apenas um dos 

módulos ter todos os serviços assinalados como de desenvolvimento concluído: a Gestão de 

Utilizadores. 

Nas figuras abaixo, 19 a 23, apresentam-se algumas funcionalidades já ativas e funcionais 

(capturas feitas em Maio de 2018), desde a Gestão de Inventário, Recursos Eletrónicos e 

Utilizadores às funcionalidades associadas ao módulo tradicional de “Circulação e Empréstimo”. 
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Figura 19: Gestão de Utilizadores 

 

 

Figura 20: Empréstimo (parte do módulo tradicional “Circulação”) 

 

 
 

Figura 21: Devolução (parte do módulo tradicional “Circulação”) 
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Figura 22: Gestão de Inventário (parte do módulo tradicional “Aquisições”) 

 

 

Figura 23: Gestão de Recursos Eletrónicos (incluindo e-books) 
 

Por fim, uma nota para os Grupos de Interesse Especial (SIG - Special Interest Groups135), 

que garantem não só a implementação do Estado da Arte nas funções clássicas (por exemplo, na 

implementação de um novo modelo de dados Bibliográficos/Administrativos intitulado Codex136, 

inspirado no modelo conceptual do BIBFRAME 2137, com elementos Dublin Core (DC)138, de novas 

                                                           

 

 
135 https://wiki.folio.org/display/PC/Special+Interest+Groups,  
136 https://wiki.folio.org/pages/viewpage.action?pageId=1415393, obtido 8 de Maio de 2018 
137 https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html,  obtido 8 de Maio de 2018 
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funcionalidades e serviços (por exemplo ao nível de Linked Open Data [LOD] (ONTOTEXT, 

2018)), desde a privacidade139 e acessibilidade140, aspetos ligados com a Internacionalização e 

Localização141 (não só da interface, mas também da estrutura de dados, modelos e operações, 

incluindo futuros grupos regionais), até aos requisitos especiais que Consórcios142 tenham ou 

possam vir a ter (relações interinstitucionais dentro do Consórcio que o FOLIO deve suportar). 

                                                                                                                                                                                

 

 
138 http://www.dublincore.org/about/, obtido 8 de Maio de 2018 
139 https://wiki.folio.org/display/PRIV, obtido 8 de Maio de 2018 
140 https://wiki.folio.org/display/A11Y, obtido 8 de Maio de 2018 
141 https://wiki.folio.org/display/I18N, obtido 8 de Maio de 2018 
142 https://wiki.folio.org/display/CONSORT, obtido 8 de Maio de 2018 
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CAP. IV - METODOLOGIA 

4.1 Problema/questão de investigação 

A finalidade deste estudo é a de investigar sobre as possíveis contribuições que um sistema 

de pesquisa bibliográfica, disponível no âmbito de serviços de documentação / bibliotecas, dotado 

de componentes Web 2.0 e de algoritmos agregadores de informação, pode trazer para a 

obtenção de informação e para a identificação, constituição e manutenção de Comunidades 

associadas às diversas áreas de interesse / investigação. Para o efeito e num primeiro momento, 

no primeiro ano, procedeu-se ao estudo e desenho de um modelo conceptual e posterior 

implementação de um protótipo do mesmo. O segundo ano foi dedicado à recolha, seleção e 

análise dos dados. 

Assim sendo, formulou-se como questão de investigação: 

 “Qual o papel a desempenhar por um serviço de pesquisa bibliográfica, integrador e 

cooperativo, na dinâmica da descoberta e obtenção de informação?” 

4.2 Objetivos de Investigação 

Gerais: 

• Identificar os componentes chave que deverão integrar o mecanismo 

agregador/participativo, modelo a propor, bem como as barreiras que possam dificultar 

o seu sucesso; 

• Explorar junto dos utilizadores da Universidade de Aveiro os hábitos de pesquisa e de 

colaboração em redes sociais; 

• Avaliar o uso e possível impacto do modelo proposto na comunidade afeta à 

Universidade de Aveiro; 

• Formular recomendações com base na experiência de implementação e uso das várias 

funcionalidades do sistema proposto, bem como da avaliação do possível impacto do 

mesmo (contributo do estudo para o desenvolvimento científico e social). 

Específicos: 

• Efetuar uma análise crítica sobre os componentes agregadores/integradores, 

participativos e construtores de comunidades, ou modelos que integrem os mesmos, 

que estejam em uso noutros sistemas de informação; 

• Identificar e implementar as ligações a sistemas de informação concretos a incluir 

(bases de dados de artigos científicos/repositórios, bibliotecas digitais, Web), na 

componente de integração, e funcionalidades a incluir na componente 

participativa/colaborativa; 

• Avaliar a predisposição dos utilizadores para as práticas promotoras de comunidades. 
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4.3 Modelo de análise 

Perante o exposto como questão de investigação e objetivos para esta investigação (ponto 

4.2), o modelo de análise foi construído à volta de conceitos (das suas dimensões e componentes 

destas dimensões) associadas à caraterização dos recursos, aos hábitos de pesquisa e de acesso 

e partilha de informação em comunidade dos utilizadores. Por outro lado, os modelos para 

interação online foram também estudados e tidos em conta na construção do modelo de análise, 

apesar de não ser em si objeto de estudo desta investigação. Igualmente, e também apesar de 

não ser o foco desta investigação, foram analisados os modelos usados na Aprendizagem 

Cooperativa Suportada por Computador (CSCL - Computer Supported Cooperative Learning). De 

notar que nestes últimos há uma notória convergência à volta de alguns modelos centrais, que 

basicamente são adaptações sucessivas do esquema de codificação do modelo anterior, de modo 

a melhor se adequarem a um determinado contexto: 

• Henri (1992) 

Fornece uma estrutura que permite a análise da natureza da interação entre 

participantes, sendo que a análise das cinco dimensões e respetivas categorias 

(indicadores) propostas por esta autora ajudam os educadores a perceber de uma 

maneira bastante detalhada os processos de aprendizagem que ocorrem online 

(SING et al., 2006); 

• Newman, Webb e Cochrane (1997) 

Expande o de Henri (1992) ao nível da análise mais detalhada do pensamento 

crítico, sendo esta dimensão composta por dez categorias: relevância, importância, 

novidade, trazer conhecimento externo ou experiência, justificação, avaliação 

crítica, associar ideias ou interpretação, ambiguidade e clareza, utilidade prática e 

abrangência da compreensão. Cada indicador por sua vez tem dois valores 

opostos: um relativo a uma participação cuidada, de valor acrescentado, e outro, 

oposto, relativo a uma mais superficial; 

• Gunawardena, Lowe e Anderson (1997) 

Desenvolvido, por um lado, perante a necessidade de clarificação quanto à 

categorização de certas unidades de análise (indicadores), em que dimensão 

devem ser consideradas, em especial as que podem ser relativas a competências 

cognitivas ou ao conhecimento metacognitivo (Pereira & Loureiro, 2007), e por 

outro, ainda mais essencial, para escrutinar significado na negociação e co-

construção do conhecimento, referidas acima em relação às comunidades de 

prática. Os autores descreverem as cinco fases de co-construção do conhecimento 

como sendo sucessivas (uma sequência), pois esse modelo foi desenhado para o 

estudo específico destes autores, debate/reuniões mediadas por computador. 

Contudo, e por noutro contexto essa sequência pode não se verificar, retirando essa 

componente de sequência das fases, este modelo pode ser usado e tem o sido em 
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vários outros estudos, em especial os relacionados com as Comunidades de 

Prática, passando essas cinco fases a categorias (dimensões).  

Como indicam SING e KHINE (2006, p. 252), podem-se identificar três dimensões comuns 

nos modelos descritos, ou nas suas adaptações, a que têm recorrido os estudos mais recentes 

sobre interação online: participação, processamento cognitivo e interação social. Nesta análise foi 

tido também em consideração um outro modelo, mais recente, usado por Tsai et al. (2008, p. 203) 

que para este estudo pode trazer algumas dimensões que valem a pena avaliar (cinco acordos 

sociais / social constructs [ver modelo de análise proposto para uma lista de possíveis 

indicadores]): 

• Sentido de comunidade; 

• Habilidade social; 

• Aceitação tecnológica; 

• Participação auto-relatada; 

• Satisfação. 

Finalizando esta análise sobre possíveis modelos a aplicar, uma nota final para os cinco 

degraus propostos por Gilly Salmon (2004) como fases sequenciais e progressivas, na interação 

online num sistema de e-Learning. Retirando a componente de tutória que não existe no contexto 

deste estudo, dada a natureza construtivista deste modelo e desta investigação, essas cinco fases 

podem ser transformadas em dimensões e assim eventualmente incorporarem o modelo de 

análise; a saber (“degraus” avançados pela autora): acesso e motivação, socialização online, 

troca/partilha de informação, construção do conhecimento e desenvolvimento. 

Perante o exposto, propõem-se um modelo de análise que incorpora em si também parte dos 

elementos nos modelos de Newman, Webb e Cochrane (1997), Gunawardena, Lowe e Anderson 

(1997) e de Salmon (2004). Adicionalmente, a componente quantitativa é composta por um 

modelo de análise idêntico ao aplicado por TSAI et al. (2008, p. 203), descrito acima, 

complementado com conceitos tangíveis, concretos, contabilizáveis, associados ao sistema em si 

como a identificação dos utilizadores, dos seus hábitos e uso do sistema para seu benefício 

imediato, sendo que tanto a utilização colaborativa e avaliação da satisfação estão englobadas no 

modelo acima descrito. 

Modelo de Análise inicial, o mais abrangente possível, do qual foram selecionados Dimensões, 

Componentes e Indicadores alvo do questionário inicial e dos Focus Groups: 

 

Conceitos Dimensões Componentes Indicadores 
      
Utilizador Caracterização Tipo Aluno/a CET 
  

  
Aluno/a 1º Ciclo (Licenciatura) 

  
  

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado) 
  

  
Aluno/a 3º Ciclo (Doutoramento) 

  
  

Investigador 
  

  
Funcionário/a 

  
 

  Outro 
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Área científica se enquadra 
o seu estudo, investigação 
ou docência 

Artes e Humanidades 
  

 
Ciências da Saúde 

  
 

Ciências Exatas 
  

 
Ciências Naturais 

  
 

Ciências Sociais 
  

 
Engenharia e Tecnologias 

  
 

  Outra 
  

 
   

  
 

Género Feminino 
  

 
  Masculino 

  
 

   
  

 
Idade Até 20 anos 

  
  

20 a 30 anos 
  

  
31 a 40 anos 

  
  

41 a 50 anos 
      Mais de 50 anos 
      
Recursos Tipo Ordem em que 

habitualmente consultam 
para um novo estudo ou 
investigação 
(de um modo geral) 

Monografias 
  Artigos Revistas Científicas 
  Comunicações em Conferências e 

Congressos (Atas/Proceedings) 
  Provas académicas (teses e dissertações) 
  Recursos Web 
  

 
  

  Ordem de relevância para 
o estudo, investigação ou 
docência 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 

  
  

Provas académicas (teses e dissertações) 
  

 
  Recursos Web 

  
  

  
  

 
 (Alunos) Que mais 
consultam: Estudo para 
Unidade Curricular 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 

  
 

Provas académicas (teses e dissertações) 
  

 
Recursos Web 

  
  

  
  

 
 (Alunos) Que mais 
consultam: Estudo para 
Elaboração de Tese ou 
Projecto 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 

  
 

Provas académicas (teses e dissertações) 
  

 
Recursos Web 

  
  

  
  

 
 (Alunos) Que mais 
consultam: Uso genérico 
(sem fim específico) 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 

  
 

Provas académicas (teses e dissertações) 
  

 
Recursos Web 

  
  

  
  

 
(Docentes e 
Investigadores) Que mais 
consultam: Preparação de 
Unidade Curricular 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 

  
 

Provas académicas (teses e dissertações) 
  

 
Recursos Web 

  
  

  
  

 
(Docentes e 
Investigadores) Que mais 
consultam: Investigação 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 
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Provas académicas (teses e dissertações) 
  

 
Recursos Web 

  
  

  
  

 
(Docentes e 
Investigadores) Que mais 
consultam: Comunicação 
ou Publicação científica 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 

  
 

Provas académicas (teses e dissertações) 
  

 
Recursos Web 

  
  

  
  

 
(Docentes e 
Investigadores) Que mais 
consultam: Uso genérico 
(sem fim específico) 

Monografias 
  

 
Artigos Revistas Científicas 

  
 

Comunicações em Conferências e 
Congressos (Atas/Proceedings) 

  
 

Provas académicas (teses e dissertações) 
    Recursos Web 
  

  
  

  Onde pesquisam 
ou consultam 
Monografias 

Fonte Catálogo bibliográfico / Biblioteca da UA 
  

 
Compra (livrarias) 

  
 

Editores (e-books, por exemplo) 
  

 
Web (Amazon, Google Books, etc.) 

    Outro 
  

  
  

  Que tempo 
dedicam 
aproximadamente 
à consulta de 
Artigos, 
Comunicações ou 
Provas 
académicas 

Catálogo bibliográfico / 
Biblioteca 

Não usa 
  Menos de 15min./semana 
  15min. a 1h/semana 
  1 a 5h/semana  
  Mais de 5h/semana  
  

 
  

  Bases de dados 
referenciais (e.g., ISI Web 
of Science) 

Não usa 
  Menos de 15min./semana 
  15min. a 1h/semana 
  1 a 5h/semana  
  Mais de 5h/semana  
  

 
  

  Portais das editoras 
(EBSCO, Emerald, etc.) 

Não usa 
  Menos de 15min./semana 
  15min. a 1h/semana 
  1 a 5h/semana  
  Mais de 5h/semana  
     
  Portal B-On Não usa 
  Menos de 15min./semana 
  

 
15min. a 1h/semana 

  
 

1 a 5h/semana  
  

 
Mais de 5h/semana  

  
  

  
  

 
Google Scholar Não usa 

  
 

Menos de 15min./semana 
  

 
15min. a 1h/semana 

  
 

1 a 5h/semana  
  

 
Mais de 5h/semana  

  
  

  
  

 
Outra(s) fonte(s) 
relevante(s) -- indicadas 
num campo aberto a seguir 

Não usa 
  

 
Menos de 15min./semana 

  
 

15min. a 1h/semana 
  

 
1 a 5h/semana  

    Mais de 5h/semana  
        
  Uso de Navegar entre registos por Nunca 
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  Funcionalidades 
nos Serviços de 
Pesquisa de 
Informação 
Bibliográfica 

autor ou assunto Muito raramente  
  Por vezes 
  Frequentemente 
  Sempre 

  
 

    
  

 
Usar thesaurus para 
pesquisar registos por 
assunto 

Nunca 
  

 
Muito raramente  

  
 

Por vezes 
  

 
Frequentemente 

  
 

Sempre 
  

 
    

  
 

Navegar entre registos 
pelas referências 
bibliográficas citadas 
nesse documento 
ou que o citaram 

Nunca 
  

 
Muito raramente  

  
 

Por vezes 
  

 
Frequentemente 

  
 

Sempre 
  

 
    

  
 

Ativar alertas de 
atualização de resultados 
para as pesquisas que faz 
(feeds 
RSS / e-mails) 

Nunca 
  

 
Muito raramente  

  
 

Por vezes 
  

 
Frequentemente 

  
 

Sempre 
  

 
    

  
 

Registar-se no sistema, 
indicando os seus 
interesses (perfil público) 

Nunca 
  

 
Muito raramente  

  
 

Por vezes 
  

 
Frequentemente 

  
 

Sempre 
  

 
    

  
 

Outra(s) funcionalidade(s) 
relevante(s) -- indicadas 
num campo aberto a seguir 

Nunca 
  

 
Muito raramente  

  
 

Por vezes 
  

 
Frequentemente 

  
 

Sempre 
        
Serviços de Pesquisa e 
Descoberta de 
Informação 

Importância dada 
às 
Funcionalidades 
na Lista de 
Resultados 

Recomendação automática 
de obras ou recursos 
relacionados baseados nos 
metadados 

Irrelevante 

Pouco relevante 

Importante 

Muito importante 

Sem opinião 

  
  
  
      
  Navegação facetada 

(assuntos, autores, ano, 
etc.) 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
      
  Lista de tags colocadas 

pelos utilizadores, 
associadas aos registos 
obtidos na pesquisa 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  

 
Sem opinião 

  
 

    
  

 
Subscrição de atualizações 
de conteúdo (RSS feeds) 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
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Interface para dispositivos 
móveis 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

 
    

  
 

Receber 
notificações/alertas por 
SMS (reservas, fim de 
empréstimo, etc.) 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
        
  Importância dada 

à Agregação de 
informação aos 
registos dos 
documentos 

Resumo Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
      
  Tabela de Conteúdos Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
      
  Revisões críticas 

realizadas por 
especialistas 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
      
  Capa, previsualização, 

descrição/sumário, etc. 
(livros), Google Books | 
GoodReads 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
  

 
    

  
 

Avaliações e comentários 
provenientes da Amazon 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

 
    

  
 

Módulo de Autor 
(informação obtida da 
Wikipedia) 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

  
  

  
 

Módulo de Assunto 
(informação obtida da 
Wikipedia) 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

  
  

  
 

Votação (rating, estrelas) Irrelevante 
  

  
Pouco relevante 

  
  

Importante 
  

  
Muito importante 

  
 

  Sem opinião 
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Classificação (atribuição 
de palavras-chave ao 
documento, tagging) 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

 
    

  
 

Comentários (dos 
utilizadores) 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

 
    

  
 

Discussão e partilha nas 
várias redes sociais ou 
serviços web 2.0 de 
referência / comunidades 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

 
    

  
 

Listas Públicas partilhas 
pelos utilizadores 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

  
  

  
 

Recomendação automática 
de outras obras: 
“utilizadores que acederam 
a este documento também 
consultaram os 
documentos ..." 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
  

  
  

  
 

Exportação para outros 
sistemas, como Mendeley, 
Facebook, Twitter, Moodle, 
etc. (da referência 
bibliográfica, link 
permanente para o registo 
no sistema, campos como 
título e resumo, etc.) 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  Sem opinião 
  

 

 
        
Comunidade Partilha de 

Informação online 
Informação presente em 
blogues ou partilhada por 
outros 
utilizadores em redes 
sociais: importância para o  
estudo / investigação 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Relevante 
  Muito relevante 
  Essencial 
  Sem opinião  
  

 
  

  Participação (de um modo 
geral) 

Não participa ou acede a esse tipo de 
serviços 

  Só lê a entrada principal; não lê mensagens / 
comentários / entradas dos restantes 
membros 

  Lê mensagens / comentários / entradas dos 
restantes membros, mas nunca responde ou 
coloca um comentário 

  Responde a entradas de outros, mas não 
inicia novas entradas / discussões 

  Inicia novas entradas / novas discussões, 
comenta entradas de outros, etc. 

  
 

   
  Redes Sociais Pertence ou tem perfil 

criado em pelo menos uma 
Rede Social online ou 
serviço Web 2.0 de partilha 

Sim 
  

 
Não 

  
 

  



 
 

 

 

 

 

89 
 

 

de conteúdos? 
  

 
   

  
 

Qual ou quais as principais 
motivações para aderir a 
esse(s) serviço(s) ou rede 
social 

Descobrir novas fontes 
  

 
Descobrir utilizadores com interesses 
idênticos 

  
 

Partilhar recursos 
  

 
Ter presença social / construir Capital Social 

  
 

Estar em contacto com (ex-)colegas ou 
amigos, círculo pessoal 

  
  

  
   Tempo dedicado: Ler / ver 

entradas de outros 
Não faz  

  
 

Menos de 15min./semana 
  

 
15min. a 1h/semana  

  
 

1 a 7h/semana 
  

 
7 a 14h/semana  

  
 

Mais de 14h/semana 
  

 
Impossível quantificar / varia muito 

  
  

  
   Tempo dedicado: 

Consultar informação 
externa recomendada ou 
listada em redes sociais 

Não faz  
  

 
Menos de 15min./semana 

  
 

15min. a 1h/semana  
  

 
1 a 7h/semana 

  
 

7 a 14h/semana  
  

 
Mais de 14h/semana 

  
 

Impossível quantificar / varia muito 
  

 
    

   Tempo dedicado: Atualizar 
o seu perfil, comentar, criar 
novas entradas (rede 
social, blogue, etc.) 

Não faz  
  

 
Menos de 15min./semana 

  
 

15min. a 1h/semana  
  

 
1 a 7h/semana 

  
 

7 a 14h/semana  
  

 
Mais de 14h/semana 

  
 

Impossível quantificar / varia muito 
  

 
    

  
 

Tipo de informação que 
partilha 

Só pessoal 
  

 
Mais pessoal que profissional  

  
 

Idêntico/a 
  

 
Mais profissional que pessoal 

  
 

Só profissional 
  

 
    

  
 

Em que tempo o faz 
(tempo livre / pessoal ou 
no âmbito profissional / de 
serviço 

Só pessoal 
  

 
Mais pessoal que profissional  

  
 

Idêntico/a 
  

 
Mais profissional que pessoal 

  
 

Só profissional 
  

 
    

  
 

Serviços em que tem perfil 
criado 

* Delicious 
  

 
* Connotea 

  
 

* CiteULike 
  

 
* 2Collab (Elsevier) 

  
 

* Rede(s) Social(ais) no NING 
  

 
* Google Friend Connect 

  
 

* Hi5, MySpace ou Netlog 
  

 
* Orkut 

  
 

* Grupo(s) Google 
  

 
Facebook 

  
 

Twitter 
  

 
YouTube 

  
 

SlideShare 
  

 
Scribd 

  
 

Academia.edu 
  

 
LinkedIn 
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 ** Pinterest 
  

 
 ** Google+ 

  
 

 ** Tumblr 
  

 
 ** Instagram 

  
 

 ** ResearchGate 
  

 
 ** Mendeley 

  
  

  
  

  
(* = Serviços que só foram considerados no 
1º Inquérito [2010]; ** = Serviços dó incluídos 
no 2º Inquérito [2018], novos em relação a 
2010) 

  
 

    
  

 
Facebook: Motivação 
Inicial 

Mais pessoal  
  

 
Mais profissional  

  
 

Sem distinção 
  

 
    

  
 

Facebook: Uso Atual Mais pessoal  
  

 
Mais profissional  

  
 

Sem distinção 
  

 
    

  
 

Twitter: Motivação Inicial Mais pessoal  
  

 
Mais profissional  

  
 

Sem distinção 
  

 
    

  
 

Twitter: Uso Atual Mais pessoal  
  

 
Mais profissional  

  
 

Sem distinção 
  

 
    

  
 

Uso do SlideShare Efetuou o registo só para poder fazer 
download das apresentações 

  
 

Já enviou ou tenciona partilhar apresentações 
  

 
Sem distinção 

  
 

    
  

 
Atividades no 
Academia.edu ou 
ResearchGate 

Coloca conteúdos (artigos, comunicações, 
ligações, etc.) 

  
 

Já lhe permitiu descobrir especialistas da 
área / utilizadores com interesses idênticos 
na Univ. Aveiro 

  
 

Já lhe permitiu descobrir especialistas da 
área / utilizadores com interesses idênticos 
noutras Universidades 

  
 

Segue outros utilizadores 
  

 
Já contatou outros utilizadores que descobriu 
via um desses serviços 

  
 

Já foi contactado/a por outros utilizadores que 
o/a descobriram via um desses serviços 

        
Serviços de Descoberta 
de Informação em 
Comunidade 

Partilha e 
visibilidade da 
atividade no 
Serviço 

Permitiria que a 
informação dos seus 
empréstimos ou atividade 
no sistema das Bibliotecas 
da Universidade pudesse 
ser usada para identificá-
lo/a perante utilizadores 
com interesses comuns 

Sim 

  Não 

      
  Histórico dos seus 

empréstimos: permitiria 
que o sistema mostrasse a 
lista 

Na íntegra, publicamente para todos os 
utilizadores (registados ou anónimos) 

  Na íntegra mas só para os utilizadores 
registados no sistema 

  Só das obras que assinalar, publicamente 
para todos os utilizadores (registados ou 
anónimos) 

  Só das obras que assinalar e só para os 
utilizadores registados no sistema 
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  Só das obras que assinalar e só para os 
utilizadores por mim selecionados (a minha 
rede) 

  De nenhum dos empréstimos 
  Sem opinião 
        

 Importância dada 
a 
Funcionalidades 
de Comunidades 
/ Grupos 
temáticos (por 
documento ou 
áreas de 
investigação) 

Consultar grupos e 
utilizadores associados 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
      
  Consultar obras ou 

recursos recomendados 
pelo grupo/utilizadores 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
      
  Aceder a blogues, páginas, 

wikis, etc., dos diferentes 
grupos 

Irrelevante 
  Pouco relevante 
  Importante 
  Muito importante 
  Sem opinião 
  

 
    

  
 

Seguir utilizadores com 
interesses comuns 

Irrelevante 
  

 
Pouco relevante 

  
 

Importante 
  

 
Muito importante 

  
 

Sem opinião 
        
  Funcionalidades 

nas quais iria 
possivelmente 
participar / 
contribuir 

Votar (rating, estrelas) os 
documentos 

Nunca 
  Muito esporadicamente 
  Por vezes 
  Sempre que fosse pertinente 
  Sem opinião  
      
  Classificar (atribuição de 

palavras-chave ao 
documento, tagging) 

Nunca 
  Muito esporadicamente 
  Por vezes 
  Sempre que fosse pertinente 
  Sem opinião  
      
  Comentar Nunca 
  Muito esporadicamente 
  Por vezes 
  Sempre que fosse pertinente 
  Sem opinião  
      
  Consultar obras ou 

recursos recomendados 
pelos outros utilizadores 

Nunca 
  Muito esporadicamente 
  Por vezes 
  Sempre que fosse pertinente 
  Sem opinião  
      
  Criar novas Comunidades 

ou Grupos 
Nunca 

  Muito esporadicamente 
  Por vezes 
  Sempre que fosse pertinente 
  

 
Sem opinião  
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Aderir a Comunidades ou 
Grupos 

Nunca 
  

 
Muito esporadicamente 

  
 

Por vezes 
  

 
Sempre que fosse pertinente 

  
 

Sem opinião  
  

 
    

  
 

Recomendar obras ou 
partilhar recursos em 
Comunidades ou Grupos 

Nunca 
  

 
Muito esporadicamente 

  
 

Por vezes 
  

 
Sempre que fosse pertinente 

  
 

Sem opinião  
  

 
    

  
 

Colaborar em blogues, 
páginas, wikis ou recursos 
coletivos dos Grupos ou 
Comunidades 

Nunca 
  

 
Muito esporadicamente 

  
 

Por vezes 
  

 
Sempre que fosse pertinente 

  
 

Sem opinião  
        
Serviço parcialmente 
implementado do 
Modelo Conceptual 

Perceção  Utilidade Facilidade em encontrar a informação 
desejada  
Valor acrescentado para os processos de 
pesquisa de informação  
Uso do sistema para saber quais os 
documentos recomendados pelos docentes 
das diferentes Unidades Curriculares  

  
 

Uso da orientação da pesquisa, via thesaurus 
temático, para encontrar informação mais 
pertinente  

  
 

       

  

Partilha / 
Comparação de 
informação 

Utilidade As avaliações dadas pelos diferentes 
utilizadores aos diferentes recursos 
encontrados ajudam na identificação de 
recursos importantes / complementares à lista 
de bibliografia recomendada de uma 
determinada Unidade Curricular; 

  As tags e revisão colocadas pelos restantes 
utilizadores permitirem identificar os 
elementos mais ativos numa determinada 
área;  

  

  
 

Tabela 2: Modelo de Análise inicial base, o mais abrangente possível, com todas as possíveis Dimensões, 
Componentes e Indicadores, associados a cada um dos 3 conceitos alvo (Utilizador, Comunidade, 

Documento) 
 

4.4 Relevância e desafios de investigação 

Este estudo apresenta como contributos para o desenvolvimento científico e social, desde 

logo identificados como fatores de relevância na sua execução, os seguintes pontos (combinado 

de resultados práticos a obter, pontos a) e b), com os dos desafios de investigação enunciados em 

c) e d)): 

a) Formular recomendações com base na experiência de implementação do sistema e uso 

das várias funcionalidades, bem como da avaliação de impacto do mesmo; 

b) Efetuar uma análise crítica sobre componentes integradores, participativos e construtores 

de comunidades, ou modelos que integrem os mesmos, que estejam em uso noutros 

sistemas de informação; 
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c) Avaliar a predisposição dos utilizadores piloto para as práticas relacionadas com 

comunidades; 

d) Investigar sobre o impacto do modelo proposto numa comunidade de ensino superior, de 

um modo geral, e do potencial valor no suporte à Literacia da Informação, de um modo 

particular. 

4.5 Estudo de Caso 

Dada a natureza deste estudo, com vertentes concretas e objetivas, logo propicias à adoção 

de uma metodologia quantitativa, mas também com vertentes de análise de ordem mais subjetiva, 

alvo de interpretação, logo afetas a uma metodologia qualitativa, foi adotada uma conciliação de 

ambas as metodologias. 

Inicialmente planeou-se como a componente deste estudo alvo de uma análise quantitativa a 

que incidiria sobre o universo de todos os utilizadores do sistema, não tendo o autor controlo sobre 

a sua seleção, não havendo nenhuma intervenção ou interferência junto dos mesmos, sendo a 

recolha de dados feita via logfiles do servidor. A mesma iria se reger por quatro critérios, garantes 

da validade dos resultados descritivos e relações encontradas: objetividade, fiabilidade, 

replicabilidade (a possibilidade de vários grupos de investigação, distintos, usarem o mesmo 

esquema de codificação de dados de uma maneira fiável) e coerência sistemática (Rourke, 

Anderson, Garrison, & Archer, 2001, p. 4). Contudo, dado que o sistema não chegou a entrar em 

produção, dada a adoção pelos SBIDM do Serviço de Descoberta da EBSCO, EDS, o sistema 

implementado no âmbito deste estudo apenas recolheu dados decorrentes da sua utilização antes 

e durante os Focus Groups, pelos participantes destes. Desses participantes já tínhamos os dados 

desejados, sendo que a análise desses logfiles não traria nova informação relevante.  

Perante o exposto como objetivos para esta investigação (introdução), elegeu-se o Estudo de 

Caso como estratégia de pesquisa empírica abrangente, não se limitando este a uma tática para a 

recolha de dados. Para se obterem dados (evidências) de várias fontes (na linha do avançado por 

Yin (2007) na identificação do que caracteriza um Estudo de Caso), optou-se por se recorrer a 

duas metodologias/técnicas: inquérito por questionário e as entrevistas a grupos pilotos (Focus 

Groups). Para o efeito, tomam-se como referências as posições de dois mais reconhecidos 

especialistas em estudos de caso, Robert Yin (2007) e Robert Stake (2009), e a generalização do 

tipo estatístico, que apesar das perspetivas diferentes destes dois autores sobre a generalização e 

aplicabilidade dos resultados dos diferentes tipos de estudo de caso, é um ponto comum a ambas. 

No contexto do presente projeto, em vez de um conjunto de generalizações, proposições teóricas 

que sejam aplicáveis a outros contextos (o que Yin denomina de “generalização analítica”, que 

não se deve confundir com “generalização estatística”, alerta o mesmo autor), pretendeu-se 

produzido um conjunto de micro-generalizações, a como Stake (idem, p. 23) se refere para o caso 

em que não se obtém uma compreensão inteiramente nova, mas sim uma mais precisa. Avançou-
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se com essa possibilidade perante o facto do presente estudo se focar em conceitos já existentes, 

contextualizando-os ao caso muito específico da pesquisa, descoberta e partilha de informação.  

A partir do estudo de caso da Comunidade de Utilizadores das Bibliotecas UA (comunidade 

académica da Universidade de Aveiro), alvo deste projeto, propõem-se neste estudo um modelo, 

com potencial de generalização a toda a comunidade académica, mas que como qualquer modelo 

carecerá de teste e validação junto da comunidade específica onde se deseje implementar. 

4.5.1 Obtenção e seleção de dados 

A obtenção e seleção dos dados foi executada em dois momentos muito importantes na 

prossecução deste projeto pois correspondem a pontos em que se recebeu informação crucial à 

correta conceptualização do sistema, numa primeira fase, e à sua correção, ajustes, avaliação e 

validação, numa segunda fase. 

Fase conceptual do modelo de sistema implementado posteriormente 

Para efetuar o levantamento inicial sobre hábitos de pesquisa, recolha e partilha de 

informação no âmbito das atividades académicas / que recursos ou serviços valorizam (de 

pesquisa, em redes sociais, etc.) os utilizadores afetos à Universidade de Aveiro e potenciais 

utilizadores do novo sistema cujo modelo se propõe no presente projeto, optou-se pela elaboração 

e aplicação de inquérito por questionário, autoadministrado, por computador e em linha. A razão 

para tal prendeu-se com o facto de se desejar efetuar uma análise maioritariamente quantitativa, 

dados analíticos, e por se pretender abranger todo o universo de utilizadores da UA. Outra razão 

para a sua adoção residiu no facto desta técnica ser considerada a mais adequada para recolha 

de dados em grande escala (Ghiglione & Matalon, 1993). Por outro lado, dos diversos motivos 

elencados por Ghiglione e Matalon (1993) para a escolha desta técnica, três foram identificados 

como aplicáveis a esta primeira fase de obtenção e seleção de dados; a saber (resumidos por 

Antunes & Castro, 2007, p. 105): 

• Quando o investigador se confronta com situações em que a observação direta de 

determinados comportamentos exige uma intimidade frequente e deontologicamente 

inaceitável; 

• Quando se torna necessário compreender atitudes, opiniões e preferências apenas 

possíveis de obter pela verbalização, dado que raramente se exprimem de forma 

espontânea; 

• Quando se pretende obter informação sobre comportamentos de um mesmo indivíduo, 

comportamentos que poderiam ser recolhidos mediante observação direta, mas que 

implicariam o dispêndio de muito tempo ou seriam impossíveis de obter por se reportarem 

a comportamentos já ocorridos. (ibidem, p. 105) 

Os mesmos autores (ibidem) chamam a atenção para os pressupostos relativos à aplicação 

de inquéritos, enunciados por Foddy (1996), os quais são de seguida contextualizados ao inquérito 
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realizado nesta primeira fase de obtenção de dados. O primeiro explicita que o investigador possui 

uma ideia clara sobre o tipo de informação que pretende obter (Foddy, 1996); este pressuposto foi 

confirmado via preenchimentos-teste junto de colegas dos SBIDM e do Curso do Programa 

Doutoral ICPD, antes da sua aplicação ao grupo teste, verificando se as respostas dadas e/ou 

cruzamento das mesmas correspondiam à informação que se pretendia obter, tendo o especial 

cuidado de se verificar que a informação solicitada se cingia aos objetivos alvo da investigação. 

Sobre o segundo pressuposto, de que os respondentes possuem a informação solicitada, neste 

caso sobre os seus hábitos de pesquisa, recolha e partilha de informação no âmbito das suas 

atividades académicas, havia o pormenor de ser encarado pelos utilizadores como a “do 

momento”, quando em algumas perguntas se visava saber dos valores numa janela temporal 

relativa aos seus estudos / investigação; para evitar tal, inclui-se, sempre que tal se justificava, a 

indicação “em média”, solicitando implicitamente aos respondentes um exercício de memória, pelo 

menos na janela temporal mais recente. Sendo algumas das perguntas relacionadas com a 

perceção de valor, teve-se em conta o alerta de Foddy para o facto de “mesmo que os inquiridos 

tenham passado por experiências relevantes, para os assuntos questionados, não é certo que eles 

tenham retido a informação que é solicitada sobre essas experiências” (Foddy, 1996), solicitando 

essa autoanálise aos respondentes, um outro esforço extra, tendo sempre os mesmos a 

possibilidade de não responder ou assinalar opções como “Impossível quantificar / Varia muito”, 

“Não usa”, etc..  

Uma nota para o facto de algumas perguntas aparentemente não terem uma ligação direta 

com as componentes e indicadores listados no modelo de análise, parte respeitante a este 

inquérito inicial; optou-se pela sua inclusão como meio de obter informação complementar, 

recorrendo ao cruzamento de respostas em alguns casos, mantendo, contudo, a estreita ligação 

com os conceitos e objetivos, de acordo com o avançado por Oppenheim (1999). 

 

Inquéritos em linha 

A opção pela administração do inquérito em linha detém, no nosso entender, algumas 

vantagens sobre a versão impressa, papel. Nomeadamente:  

• Possibilidade de apresentar as perguntas e respostas possíveis de uma maneira aleatória 

para não condicionar as respostas (perceção que as primeiras são as mais importantes, 

por exemplo); 

• Possibilidade de incorporar perguntas abertas e entrada de comentários / opiniões como 

complemento a perguntas fechadas; 

• Possibilidade de gravar as respostas já dadas e retomar mais tarde o preenchimento; 

• Praticamente sem custos / um maior número de respondentes não acarreta um custo 

superior;  
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• Possibilidade de incluir interatividade (a escolha de uma determinada entrada numa 

pergunta pode originar que seja mostrada uma pergunta complementar a essa opção, 

uma maneira de refinar a pergunta, obter mais informação de um modo interativo); 

• Possibilidade de se obter resultados imediatos (uma grande parte das soluções tem já, 

como funcionalidade base, o tratamento estatístico elementar das respostas: 

frequências/percentagens, etc.); 

• A probabilidade de se obter um maior grau de respostas é superior à versão 

impressa/papel; 

• Grande facilidade de teste e correção antes da administração final; 

• Permite reutilizar um conjunto de etiquetas em várias perguntas, permitindo um 

cruzamento mais fácil das respostas a várias perguntas, uma maior coerência global e 

logo um menor esforço cognitivo na resposta; 

• Permite a reutilização do questionário em diferentes inquéritos, fazendo os necessários 

ajustes, praticamente sem custos adicionais;  

• Não necessita de inserção manual numa base de dados para posterior tratamento, nem 

transcrição das respostas a perguntas abertas; 

• Praticamente todas as soluções permitem exportar os dados para soluções dedicadas ao 

tratamento estatístico;  

• Uma correta codificação das respostas e respetivas etiquetas agiliza todo o processo de 

tratamento, análise e documentação dos resultados; 

• e por fim, o facto de haver presentemente uma oferta substancial de soluções online 

gratuitas ou em Open Source para instalação e controlo local. 

Adicionalmente permite as mesmas características básicas da versão impressa, 

nomeadamente a possibilidade de responder de um modo totalmente anónimo e de os 

respondentes poderem verificar as respostas anteriores (opções configuráveis em quase todas as 

soluções do modelo em linha). 

A opção da possibilidade de participação/resposta ao inquérito ser por convite, elimina 

algumas das desvantagens apontadas a esta modalidade de administração de questionários: 

• Mesmo mantendo o anonimato dos respondentes, é possível saber que convites foram 

aceites e assim obter a relação de respondentes por grupo; 

• Como o convite só pode ser usado uma vez, não há respostas repetidas do mesmo 

respondente; 

• O reenvio de lembretes aos convidados que ainda não responderam aumenta o número 

de respondentes; 

• A personalização do convite (com endereçamento: título académico, nome, filiação 

institucional, curso/departamento/escola, etc.) permite que este seja percecionado como 

se o respondente tivesse sido selecionado para responder; 
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• Se um grupo de convidados tem um número percentual de respondentes muito inferior ao 

desejado, pode-se reenviar lembretes só para os membros desse grupo, gentilmente 

reforçando o convite à resposta. 

Optou-se pela modalidade de resposta por convite pelo facto dos SBIDM terem a lista total de 

contactos dos utilizadores afetos à Universidade de Aveiro. Ao se tomar esta opção, o questionário 

passou a funcionar em modo fechado, isto é, só de resposta possível mediante um convite 

(pessoal/único, gerado pelo sistema), o que no presente caso, por se ter a relação total de 

utilizadores, bem como informação adicional relevante, não constituiu um problema. De notar que, 

dado que a população alvo deste levantamento tem acesso à internet (neste caso ao servidor local 

da UA), não ficaram excluídos possíveis respondentes ao se optar pelo questionário em linha sem 

alternativa em papel. 

Adicionalmente, algumas considerações práticas foram tidas em conta na elaboração do 

inquérito e aplicação do questionário; a saber (exposição sumária): 

• Tentou-se tornar a resposta ao inquérito o mais estimulante possível, incorporando no 

questionário vários formatos de resposta (desde que não obrigassem a um esforço 

cognitivo adicional), obtendo, sempre que possível, várias respostas na mesma pergunta 

(por exemplo, escolher várias entradas por ordem de preferência); 

• Usabilidade: apesar de garantida pela comunidade que desenvolve a solução 

implementada, LimeSurvey143, foram feitos alguns testes básicos durante a programação 

das perguntas na plataforma, numa primeira fase, e junto do grupo de pré-teste 

(colaboradores dos SBIDM); 

• No ecrã de boas-vindas, seguindo a ligação pessoal e personalizada enviada no convite 

(e-mail) a cada utilizador, além de informação adicional à enviada no convite, foram 

incluídos contactos adicionais para troca de mensagens sobre o estudo, pois a resposta 

era anónima e não permitia identificar o respondente, caso fosse solicitado o contato com 

o mesmo; 

• A mensagem de convite e a página de boas-vindas tinham ligações para saber mais 

sobre o estudo em execução (Proposta de Projeto de Tese (Bento, 2009c)), tendo sido 

ponderado o risco do acesso à proposta condicionar de algum modo as respostas, que foi 

considerado ínfimo em relação às vantagens dos respondentes se inteirarem na 

totalidade das matérias alvo, do que se desejava aferir nesse levantamento; 

• As perguntas foram redigidas de modo a que a possibilidade de haver respostas 

ambíguas fosse reduzida; 

• Foi tido um cuidado especial com a coerência da terminologia, sem usar acrónimos, 

abreviaturas, substituindo termos técnicos por termos mais simples/comuns de fácil 

                                                           

 

 
143 http://www.limesurvey.org/, obtido 10 de Junho de 2010. 
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identificação do que se pretende designar (recorreu-se a elementos gráficos/visuais para 

facilitar essa identificação em algumas das perguntas), como parte de um conjunto de 

boas práticas; 

• As perguntas foram agrupadas por secções para que os respondentes tivessem uma 

noção claro do contexto e interesse de cada pergunta para o levantamento, com cada 

secção a ter uma frase de contextualização do que se pretendia na mesma; 

• Cada “página” de perguntas foi desenhada de modo a que o respondente não tivesse 

necessidade de usar os elevadores de navegação na página (as chamadas barras de 

scroll), para uma resolução mínima de 1024x768 (a mais baixa contemplada na altura no 

desenho de layout de páginas web);  

• Uma barra de progresso permitia ao respondente ter uma noção aproximada do avanço 

na resposta (estimado: com perguntas condicionais, esse progresso pode vir a ser inferior 

ou superior ao indicado); 

• Não se seguiu a recomendação da maior parte dos autores de colocar as perguntas 

relativas à categorização do respondente (classificação demográfica) no final do 

questionário (como por exemplo recomendam Ghiglione e Matalon (1993), ou Oppenheim 

(1999), dado ser necessário obter essa informação logo no início pois a mesma 

condicionava que perguntas seriam mostradas no decorrer do preenchimento do 

questionário; 

• No fim do questionário, além da mensagem de agradecimento, era mostrada uma ficha 

técnica do mesmo (responsáveis, sistema usado, contactos adicionais, etc.), bem como a 

indicação de quando e onde seriam divulgados os resultados e a possibilidade de 

subscrever um alerta dessa divulgação;  

• Foi feita uma monitorização regular das respostas, em especial dos comentários / 

opiniões / sugestões (uma única pergunta aberta, final), prestando especial atenção aos 

relativos ao questionário em si. 

 

Fases na Administração do Inquérito Online e Número de Respostas Obtidas 

• 1ª fase: Envio de convite personalizado, para acederem e responderem online ao 

questionário, à comunidade de utilizadores das Bibliotecas UA (Docentes, Investigadores, 

Alunos e Funcionários – cerca de 15000), entre os dias 27 de Janeiro e 3 de Fevereiro de 

2010; obtidas 1.620 respostas completas; 

• 2ª fase: Reenvio do convite entre os dias 22 e 28 de Fevereiro de 2010, apenas para os 

utilizadores que ainda não tinham respondido; elevou o número de respostas completas 

para 4.228. 

• Data limite para resposta: 23 de Março 2010. 

 



 
 

 

 

 

 

99 
 

 

Fase operacional do sistema: avaliação com grupos piloto / Focus Groups 

(metodologia quantitativa e qualitativa) 

A metodologia teve uma componente empírica, em que o estudo foi conduzido com a ajuda 

de um grupo de voluntários representativos da comunidade académica da Universidade de Aveiro 

(grupos de discussão, piloto / Focus Groups), idealmente cada um com uma distribuição uniforme 

de alunos de formação inicial, pós-graduação, docentes e investigadores, de uma vasta gama de 

áreas disciplinares, para além de um inicial formado por Profissionais da Informação 

(colaboradores SBIDM), com um propósito, e logo um guião dos pontos a induzir a discussão, 

diferente. Adicionalmente, pretendeu-se que os participantes tivessem diferentes níveis de 

conhecimentos informáticos e de pesquisa, planeando desse modo vários grupos com dimensão 

adequada à participação prevista na dinâmica dos Focus Group. No presente estudo, esse valor 

foi em média de 8 participantes, ficando assim dentro do intervalo que os diferentes autores que 

versam sobre a temática dos Focus Grous recomendam quando este é o método eleito numa 

componente qualitativa, dentro do quadro geral da metodologia de obtenção de dados no decorrer 

do estudo, no seu cômputo geral. Sobre o planeamento desta componente de recolha de dados, 

opções possíveis e as escolhidas dado o contexto e ponto em que este estudo se encontrava 

(fase avançada, quase final), por favor, consulte o Cap. VIII, “Avaliação via Focus Groups do 

Modelo e Serviço Implementado”. 

Tendo sido o sistema, entretanto, implementado com base nas respostas e análise das 

mesmas (ver Cap. V, “Avaliação dos hábitos de pesquisa e partilha de informação”), assim como 

das respostas a sugestões colocadas à Comunidade internacional afeta ao projeto base do 

Serviço proposto, VuFind144, apresentação à excelentíssima Sra. Diretora dos SBIDM, Dra. Ana 

Bela Martins, e de duas reuniões de apresentação e brainstorming com equipa da Área de 

Recursos Eletrónicos e Apoio ao Utilizador dos SBIDM, a observação da utilização por parte 

destes grupos piloto (designados por Focus Groups, doravante) avaliou também se o sistema é útil 

(isto é, se cumpre os objetivos expectáveis dos utilizadores), se é usável (permite atingir esses 

objetivos de uma maneira simples, fácil, relativamente intuitiva e sem erros ou problemas) e se é 

acessível (isto é, se o sistema pode ser usado por todos os utilizadores alvo).  

4.5.2 Análise dos dados 

A análise dos dados recorreu a três métodos distintos, associados a cada uma das duas 

metodologias usadas (primeiro e terceiro: metodologia quantitativa; segundo: metodologia 

qualitativa): 

                                                           

 

 
144 https://vufind.org/vufind/support.html, obtido 28 de Maio de 2018 
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• Análise estatística descritiva 

Esta análise forneceu tabelas de contingência apresentando a frequência e correlação 

dos indicadores, recorrendo ao pacote de software SPSS145;  

• Análise de Conteúdo  

Através desta técnica podemos estudar o comportamento humano duma forma indireta 

através de uma análise de sua comunicação;  

• Análise de Estrutura da Rede Social 

Esta técnica permite traçar a rede social que se desenvolve com o uso do sistema 

proposto; no âmbito do estudo de caso com Focus Groups, extrai-se e analisa-se esta 

informação a partir dos dados registados na base de dados (eventos, atividades dos 

utilizadores), via software específico de Social Network Analysis [SNA146]. Na ausência 

deste software, avançou-se com a inclusão de perguntas diretamente relacionadas com a 

partilha de informação com os restantes membros do grupo.  

4.6 Abrangência e limitações 

Não foi objeto deste estudo investigar ou entender o processo de aprendizagem em 

Comunidades de Prática (CoPs) dinamicamente criadas por processos de Inteligência Coletiva 

produzida pelos utilizadores do sistema, seus mecanismos integradores e agregadores destes 

contributos. Foi sim, e nesta vertente específica da investigação, no âmbito específico da 

utilização e colaboração participativa num sistema de pesquisa de informação bibliográfica, avaliar 

o contributo dessas comunidades para a descoberta de informação, analisando paralelamente 

como os processos e mecanismos que geram Inteligência Coletiva, potenciam o aparecimento, 

desenvolvimento e manutenção das mesmas. Por outro lado, este projeto não visou avaliar o 

impacto de um tal sistema na comunidade académica da UA no seu todo, mas sim num grupo 

bem definido e delimitado de utilizadores, de preferência representativos (em pequena escala) dos 

principais grupos de utilizadores da UA. Também não foi seu objeto um estudo exaustivo de todas 

as interações que ocorreram no sistema implementado, mas sim as que potencialmente fomentam 

a descoberta e partilha de informação ou que dão visibilidade às atividades em curso ou produção 

de informação na comunidade da UA. 

Por outro lado, identificaram-se como limitações as de ordem tecnológica, uma vez que o 

sistema conceptualizado, e protótipo funcional a implementado, ainda não se encontra 

implementado ou em produção em nenhuma Biblioteca, pelo menos de acordo com os 

conhecimentos. Tais ficaram dependentes da disponibilização em Open Source de uma grande 

                                                           

 

 
145 Statistical Package for the Social Sciences; ver SPSS, Data Mining, Statistical Analysis Software, 
Predictive Analysis, Predictive Analytics, Decision Support Systems (http://www.spss.com/, obtido 12 de 
Junho de 2010) 
146 http://www.orgnet.com/sna.html, obtido 16 Julho 2018  
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parte dos componentes, tendo requerido um esforço significativo a nível de integração desses 

diferentes componentes e criação de novos, em especial os de interligação com o ILS que na 

altura suportava todo o sistema de criação e gestão de informação bibliográfica, e respetivas 

atividades administrativas (empréstimos, por exemplo), em uso nos SBIDM (Bibliotecas UA). Este 

estudo careceria de uma equipa de desenho e implementação de que geralmente estes projetos 

estão dotados, sendo que a nível comercial, e para soluções completas, desde a aquisição ao 

empréstimo do exemplar (que não é o caso), a nível mundial, é um negócio de vários milhões de 

dólares. Contudo, o panorama Open Source forneceu as ferramentas base, que interligadas e 

complementadas com o desenvolvimento intenso feito pelo autor durante mais de 2 anos (início de 

2011 a meados de 2013), permitiram a implementação do sistema protótipo com pelo menos as 

suas componentes essenciais. 



 
 

 

 

 

102 
 

CAP. V - AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE PESQUISA E PARTILHA 
DE INFORMAÇÃO 

Os principais pontos-chave avançados anteriormente foram avaliados na pesquisa inicial 

sobre os hábitos de pesquisa e partilha de informação no âmbito das atividades académicas, que 

recursos ou serviços são valorizadores, dentro da comunidade de utilizadores de Bibliotecas da 

UA (Professores, Investigadores, Alunos e Funcionários). Dos cerca de 14.500 convites 

personalizados enviados entre os dias 27 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 2010, obtiveram-se 

4.228 respostas completas (únicas). 

Para fazer esta pesquisa, optou-se pela aplicação de um questionário autoadministrado por 

computador e online. A razão para tal opção reside no facto de que se pretendia obter, na sua 

grande maioria, dados de ordem quantitativa, isto é, dados analíticos, de todo o universo de 

utilizadores da UA. Outra razão para a adoção de um inquérito por questionário foi o facto de esta 

técnica ser considerada a mais adequada para obtenção de dados em grande escala (Ghiglione & 

Matalon, 1993). Do conjunto de respostas completas obtidas (representando em alguns casos 

mais de metade de todo o universo possível, nomeadamente do corpo docente e dos alunos do 3º 

ciclo - Doutoramento), foi possível retirar algumas conclusões sólidas e consequentes implicações 

na reformulação da proposta inicial para o Modelo Conceptual, que esteve disponível numa 

implementação protótipo (mas 100% funcional) na UA entre 2012 e 2013 sob o nome de “üa (= 

“iia”, lado esquerdo do “u” é um “i”) – Informação Integrada da UA”. 

5.1 Análise e Discussão dos Resultados 

Os seguintes resultados e conclusões foram apresentados em primeira-mão, e devidamente 

escrutinados pela Comunidade de Bibliotecários e Profissionais da Informação de Portugal, no 10º 

Congresso BAD (Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas) que 

teve lugar em Guimarães, entre 7 e 9 de Abril de 2010147. Enquadrando-se na perfeição no tema 

dessa edição do Congresso BAD, “Politicas de Informação na Sociedade em Rede”, a 

comunicação “Hábitos de pesquisa, presença e partilha de informação em comunidades online” 

(Bento, Oliveira, & Martins, 2010) realizada no dia 8 de Abril integrou o subtema 4, “Conteúdos: 

Gestão, Acessibilidade, Utilização”, tendo sido precedida de uma de apresentação e 

enquadramento da investigação alvo deste estudo, “Portal de Descoberta: um OPAC com vida 

social e algo mais” (Bento & Oliveira, 2010), realizada no dia anterior148.  

                                                           

 

 
147 https://www.bad.pt/eventos/event/10bad/, obtido 10 de Maio de 2018 
148 A gravação vídeo de ambas as sessões está disponível no YouTube; “Hábitos de pesquisa, presença e 
partilha de informação em comunidades online“ - parte 1: https://youtu.be/nvVuPRqzGgA, parte 2: 
https://youtu.be/nD4EbgPGTqo; “Portal de Descoberta: um OPAC com vida social e algo mais...” – parte 1: 
https://youtu.be/nr5Q9GZRA1E, parte 2: https://youtu.be/N1BOnnsyQCc (acedidos em 10 de Maio de 2018). 
O artigo de suporte à primeira comunicação pode ser consultado no ResearchGate.net e o de suporte à 
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5.1.1 Caracterização dos utilizadores que responderam 

Para melhor compreendermos o universo dos respondentes, as Figuras 24 a 26 mostram a 

sua categorização básica (dados demográficos e ligação à Universidade de Aveiro). 

 
Figura 24: Distribuição dos respondentes de acordo com a sua ligação à Universidade de Aveiro 

 

Os alunos de 1º Ciclo, embora constituindo o grupo com a menor percentagem de respostas 

(taxa de resposta de cerca de 20%), com 1910 respostas completas, são os mais representados 

nesta pesquisa, assim como o são em número absoluto na Universidade (ver figura 24). 

 

Figura 25: Área científica na qual se enquadra o estudo, investigação ou docência dos respondentes 
 

                                                                                                                                                                                

 

 

segunda no Academia.edu  (263 visualizações à data de 28 de Setembro de 2018). 



 
 

 

 

 

104 
 

Engenharia e Tecnologias com 1471 respondentes, seguida pelas Ciências Sociais com 661 

respondentes são as duas áreas mais representadas, à semelhança do corpus total da 

Universidade de Aveiro, o mesmo acontecendo com a sua distribuição por idade, em que a faixa 

dos 20 aos 30 anos, com 2168 respondentes, é a mais representada. De notar que se obtiveram 

mais resposta de docentes entre 31 e 40 anos (153) do que os de entre os 41 e os 50 anos (129). 

 

Figura 26: Distribuição da Idade dos respondentes 
 

Tendo como alvo toda a Comunidade Académica, potenciais utilizadores das Bibliotecas da 

Universidade de Aveiro, o subconjunto de respondentes é assim bastante equilibrado e 

representativo da população-alvo.  

Das muitas perguntas avançadas no questionário (26, algumas delas condicionais, além das 

relativas aos dados demográficos), todas elas relacionados com a presente investigação, nesta 

secção são apresentados os resultados sumários das mesmas. O relatório completo, com todas 

as estatísticas básicas, mas que inclui o número detalhado de respostas para cada opção, pode 

ser consultado em https://h4sgr2.s.cld.pt (PDF, 199 páginas), e em anexo (digital). 

5.1.2 Grupo 1: Pesquisa de informação 

Num primeiro grupo os respondentes foram interrogados sobre: 

• Tipo de recursos que consultam ao longo de um estudo, investigação ou docência, e 

qual a ordem pela qual habitualmente os consultam; 

• Relevância que atribuem a cada tipo de recurso; 

• Tipo de recurso mais consultado de acordo com uma certa finalidade; 
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Figura 27: Ordem em que habitualmente consultam os diferentes tipos de recursos 
 

Dos tipos de recursos listados (apresentados numa ordem aleatória), pedia-se ao 

respondente para selecionar os que consulta ao longo de um estudo, investigação ou docência, 

pela ordem em que habitualmente o faz (fluxo típico de pesquisa, por onde começa, que tipo de 

recursos usa a seguir, etc.). 

 

 
Figura 28: Exemplo de uma resposta em progresso 
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Figura 29: Tipo de Recurso por onde começam uma nova pesquisa 

 
Os recursos Web constituem o ponto de entrada por excelência para os alunos CET e do 1º 

Ciclo; a sua escolha vai diminuindo à medida que subimos no grau académico. Os artigos de 

revistas científicas impõem-se como o ponto de entrada para uma nova pesquisa para os 

utilizadores ligados aos estudos mais avançados / investigação (alunos 3º Ciclo aos 

investigadores), retirando “terreno” não só aos recursos Web, mas também às monografias. 

 

 

Figura 30: Tipo de Recurso por onde começam uma nova pesquisa: Alunos do 1º Ciclo vs. Idade 

 
Confirma-se que a idade influencia a escolha do ponto de início para uma nova pesquisa, 

mas não muito; os recursos Web dão lugar a monografias à medida que a idade aumenta. 
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Figura 31: Recursos ordenados por relevância para o estudo, investigação ou docência 
 

No ecrã a seguir era pedido para ordenar os mesmos tipos de recursos tendo como critério a 

relevância para o estudo, investigação ou docência, sendo 1 = tipo mais relevante para os seus 

estudos, investigação ou docência; 2 = segundo tipo mais relevante, etc.), assim como para cada 

finalidade apresentada (lista dependente do tipo de utilizador / respondente), qual o tipo de recurso 

que mais consultam. 

 

 
 

Figura 32: Tipo de Recurso mais relevante (primeira escolha) 
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Em termos de relevância, apenas para os Alunos CET os recursos Web detêm uma posição 

dominante na “dieta” informacional (sendo tal talvez explicado pelo carácter prático dos seus 

estudos e logo das suas necessidades de informação), diminuindo, contudo, a favor das 

Monografias, isto em relação à escolha para o 1º tipo por onde começam a pesquisa. Estas são na 

verdade as que recolhem a percentagem que os recursos Web “perdem”, para todos os tipos de 

utilizadores, sendo que também ao nível de relevância, os artigos de revistas científicas impõem-

se como a fonte por excelência para os utilizadores ligados aos estudos mais avançados / 

investigação (alunos 3º Ciclo aos investigadores). 

 

Figura 33: Tipo de Recurso por onde começam uma nova pesquisa, Alunos do 1º Ciclo ~ Idade 
 

Confirma-se que a idade influencia a escolha do ponto de início para uma nova pesquisa, 

mas não muito; os recursos web dão lugar a monografias à medida que a idade aumenta. 

O mesmo se verifica em relação à relevância para os estudos, sendo que 15% dos alunos 

entre os 20 e os 30 anos (alunos do 1º ciclo) afirma serem os artigos de revistas científicas o tipo 

de recurso mais relevante. 
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Figura 34: Tipo de Recurso mais relevante, Alunos do 1º Ciclo ~ Idade 
 

Também ao nível do corpo docente (/investigadores), a idade afeta a escolha, mas sem 

grandes variações, destacando-se apenas os artigos de revistas científicas na faixa de idades dos 

31 aos 40 anos em detrimento, essencialmente, das monografias. 

 

Figura 35: Tipo de Recurso por onde começam uma nova pesquisa, Docentes/Investigadores ~ Idade 
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Espelhando-se tal também ao nível da relevância: 

 

Figura 36: Tipo de Recurso mais relevante: Docentes/Investigadores ~ Idade 
 

 
  

Figura 37: Tipo de Recurso por onde começam uma nova pesquisa: Área científica 
 

As “Artes e Humanidades” e “Engenharia e Tecnologias” são as mais recetivas aos recursos 

Web como primeiro ponto de pesquisa, sendo que as “Ciências Exatas” são as menos recetivas a 

essa escolha. 

Em termos de relevância as escolhas são em tudo idênticas, com a variante da diminuição do 

valor dos recursos Web em favor dos artigos de revistas científicas e monografias: 
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Figura 38: Tipo de Recurso mais relevante – Área científica 
 

 
 

Figura 39: Primeiro consultado vs. Mais relevante 
 

Nota-se um grande alinhamento entre o que consideram como tipos de recurso mais 

relevantes e a ordem com que os consultam, notando-se contudo que os recursos Web apesar de 

estarem em primeiro lugar no somatório das percentagens individuais de cada grupo de tipo de 

utilizadores, este valor decresce para pouco mais de metade no que toca à sua relevância, 

perdendo terreno para as monografias e para os artigos de Revistas Científicas, tal como seria de 

se esperar num meio académico de estudos mais avançados, e de pura investigação em alguns 

casos. As maiores discrepâncias em relação a esta relação (sequencia de consulta | ordem de 

relevância) surgem com os Alunos de 2º Ciclo, em que para 76 (de 1843 possíveis) os Artigos de 

Revistas Científicas passam do 3º lugar na ordem de pesquisa para 1º em relevância, e os 
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recursos Web caiem do 1º lugar na ordem de pesquisa para o último em termos de Relevância 

(enquanto que para os Alunos CET, estes mantêm a 1ª posição): 

  
 

Tabela 3: Sequências mais escolhidas (de pesquisa e relevância)149 
 

                                                           

 

 
149 Primeira de 3.125 combinações possíveis / diferentes (5 elevado a 5) 
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Figura 40: Ordem e Relevância – Valores totais 

 

Os valores no gráfico acima foram calculados atribuindo 5 pontos à primeira escolha, 4 à 

segunda, 3 à terceira, 2 à quarta e 1 à quinta; valor máximo possível: 20.710 (valor que teria um 

destes tipos de recursos caso fosse escolhido em primeiro lugar por todos os utilizadores).  

De notar que 86% dos utilizadores selecionou como relevantes todos os 5 tipos elencados, 

enquanto 88% selecionou pelo menos 4, 95% selecionou pelo menos 3, 98% selecionou pelo 

menos 2, e a totalidade selecionou pelo menos 1. 

 
Figura 41: Tipo de recurso que mais consultam, estudo para Unidade Curricular 

 

Dos 3540 respondentes que consideraram como aplicável a si este cenário (Estudo para 

Unidade Curricular), as Monografias foram as mais assinaladas por uma larga maioria (63%), 

seguidas dos Recursos Web (23%). Os restantes cenários avançadores foram: Preparação de 

Unidade Curricular, Investigação (Docentes e Investigadores), Comunicação ou Publicação 

científica (Docentes e Investigadores), Uso genérico (sem fim específico - Alunos / Funcionários) e 

Uso genérico (sem fim específico - Docentes / Investigadores). 

Dos 3267 que consideraram como a si aplicável o cenário da Elaboração de Tese ou Projeto, 

os Artigos de Revistas Científicas foram os mais assinalados (39%), seguidos das Monografias 

(29%).  
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Figura 42: Tipo de recurso que mais consultam, elaboração de Tese ou Projeto 

 

De notar que é para esta finalidade que as Provas Académicas (Teses e Dissertações) obtém 

a maior percentagem, provavelmente não só para efeitos de Enquadramento Teórico, revisão do 

Estado da Arte, mas também para verificação quanto a uma possível sobreposição de matérias 

investigadas ou mesmo de comparação com trabalhos anteriores nessa área. 

Quanto à Preparação de Unidade Curricular, e para os 483 que identificaram esta 

necessidade, verifica-se uma tendência igual à dos que responderam quanto ao Estudo para 

Unidade Curricular, com as Monografias muito à frente (81%), seguidas dos Recursos Web com 

11% e dos Artigos de Revistas Científicas (6%): 

 

Figura 43: Tipo de recurso que mais consultam, preparação de Unidade Curricular 

 

Por outro lado, e também como seria de esperar, os 508 Docentes e Investigadores que 

responderam a esta pergunta, em relação a Investigação (nova ou atualização), os Artigos de 

Revistas Científicas com 80% lideram as preferências em relação aos mais consultados, seguidos 

das Monografias (9%) e Recursos Web (com 6%).  
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Figura 44: Tipo de recurso que mais consultam, investigação (Docentes e Investigadores) 

 

Ainda os Docentes e Investigadores, e para os 495 que escolheram os tipos de recursos que 

mais consultam aquando da elaboração de uma nova Comunicação ou Publicação científica, os 

Artigos de Revistas Científicas lideram igualmente com uma vasta margem (74%), mas são 

seguidos por Comunicações Conferências / Congressos (11%) e só depois as Monografias (8%) e 

os Recursos Web (4%). 

 

 
Figura 45: Tipo de recurso que mais consultam, comunicação ou publicação científica (Docentes e 

Investigadores) 
 

Quanto ao uso sem um fim específico, os Recursos Web dominam com uma grande maioria, 

seguidos das Monografias. 
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Figura 46: Tipo de recurso que mais consultam, uso genérico (sem fim específico), Alunos / Funcionários 

 

 
Figura 47: Tipo de recurso que mais consultam, uso genérico (sem fim específico), Docentes / Investigadores 

 

5.1.3 Grupo 2: Onde, quanto tempo e que funcionalidades 

Num segundo grupo, perguntou-se sobre onde pesquisam, que tempo dedicam a essa 

pesquisa e que funcionalidades extras usam (nos sistemas de pesquisa e recuperação de 

informação a que recorriam na altura, para além da pesquisa direta [simples ou avançada]). 
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Figura 48: Neste ponto do inquérito, o respondente era questionado sobre que uso faz de outras 
funcionalidades nos sistemas de pesquisa e recuperação de informação a que usa atualmente. 

 

 

 

Figura 49: Sistemas de pesquisa - Uso de outras funcionalidades 
 

As funcionalidades mais assinaladas, isto é, as mais utilizadas, foram “Navegar entre registos 

por autor ou assunto”, seguida de “Navegar entre registos pelas referências bibliográficas citadas 

nesse documento ou que o citaram”. Quantos selecionaram “Sempre”: 

• 10% Navegar entre registos por autor ou assunto (4016)  
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• 2% Usar thesaurus para pesquisar registos por assunto (3809)  

• 6% Navegar entre registos pelas referências bibliográficas (citadas e que citam) 
(3960)  

• 2% Ativar alertas de atualização de resultados para as pesquisas que faz (feeds 
RSS) (3928)  

• 1% Registar-se no sistema, indicando os seus interesses (perfil público) (3936) 
 

 

Figura 50: Pesquisa de Monografias: agrupados por Fonte 
 

A web ganha terreno, quer em parte pela (pré-)visualização oferecida pelo Google Books, 

quer diretamente para as lojas online (Amazon, por exemplo). 

 

Figura 51: Pesquisa de Monografias: agrupados por Tipo de Utilizador 
 

Exceto os Alunos CET, há uma grande homogeneidade nas escolhas (que eram múltiplas). 
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Figura 52: Pesquisa de Artigos, Comunicações ou Provas académicas 
 

De notar a elevada percentagem de utilização do Google Scholar (Google Académico) e mais 

baixa (pelo menos que o autor esperava) dos portais das editoras. 

Como este projeto gira em torno da contribuição e participação do utilizador, nomeadamente 

o seu uso, promoção e partilha com outros utilizadores, na Figura 53 é apresentada a relevância 

dada à informação em blogues ou partilhada por outros utilizadores em redes sociais. 

 

Figura 53: Informação em blogues / partilhada em redes sociais – Importância 
 

Como esperado, a perceção da relevância de Informação em blogues ou partilhada por outros 

utilizadores em redes sociais diminui com o aumentar do grau académico (ainda na figura 53).  
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Médias totais: Irrelevante - 18,8% * Pouco relevante - 38,5% * Relevante - 23,6 % * Muito 

relevante - 6,3 % * Essencial - 2,2% * Sem opinião - 6,0% 

Média absoluta (escala: Irrelevante = -2 | Relevante = 0 (valor central) | Essencial = 2):  

-0.73, “Pouco relevante” (ligeiramente acima). 

 

Figura 54: Informação em blogues / partilhada em redes sociais - Importância:  
comentários colocados pelos respondentes que escolheram “Irrelevante” 

 
Destaque para alguns dos comentários colocados pelos respondentes que escolheram 

“Irrelevante”: “fonte pode não ser segura”, “informação muita baixa qualidade”, “informação não 

fidedigna” ou “informação não tem credibilidade”. 

 

Figura 55: Informação em blogues / partilhada em redes sociais - Importância:  
comentários colocados pelos respondentes que escolheram “Muito relevante” 

 

Para os que responderam como “muito relevante”, pode-se facilmente identificar o porquê, via 

trinómio “Informação, Investigação, Autores”. 

A avaliar pelos comentários colocados em anexo a esta pergunta, os investigadores que a 

selecionaram como "essencial" são os que a defendem de uma forma mais forte, principalmente 

por causa de suas redes de pesquisa bem estabelecidas (formado por seus pares, investigadores 

reconhecidos no seu meio). 
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Figura 56: Informação em blogues / partilhada em redes sociais - Importância:  
comentários colocados pelos respondentes que escolheram “Essencial” 

 

 

Figura 57: Informação em blogues / partilhada em redes sociais, Atividade vs. Grau Académico 
 

Em relação à análise da atividade reportada pelos diferentes tipos de graus académicos dos 

respondentes, os investigadores não docentes têm um grau auto-reportado de utilização e 

participação em redes sociais superior aos docentes/investigadores, o que de certa forma já seria 

de esperar. 

Para verificarmos se o decréscimo registado mediante o aumento do grau académico é 

puramente dependente desta variável, convém cruzar estes dados com a idade. 
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Figura 58: Informação em blogues / partilhada em redes sociais, Atividade vs. Idade 
 

À medida que o valor da variável idade aumenta, nota-se um natural, pode-se dizer, baixar do 

nível de utilização das redes sociais. De notar que os alunos até aos 20 anos indicam não 

iniciarem novas entradas / novas discussões, mas todos eles assinalaram que consultam essa 

informação (leem as entradas / mensagens de outros utilizadores).  

 

Figura 59: Informação em blogues / partilhada em redes sociais - Atividade 
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Figura 60: Pertencem ou têm perfil criado em pelo menos uma rede social online ou serviço Web 2.0, partilha 

de conteúdos 

 

Sobre se pertencem ou têm perfil criado em pelo menos uma rede social online ou serviço 

Web 2.0, partilha de conteúdos, o valor máximo para os que responderam positivamente (“sim”) 

veio dos Alunos 2º Ciclo com 74.70%, enquanto que o valor mínimo veio dos Docentes / 

Investigadores com 49.50%. 

 

Figura 61: Motivação para aderir a redes sociais / serviços Web 2.0 
 

Em relação à motivação para aderir a redes sociais, “Estar em contacto com (ex-) colegas ou 

amigos, círculo pessoal” foi de longe a mais assinalada, seguida de “partilhar recursos”, 

registando-se valores significativos também para as restantes de comunidade de cariz mais 

profissional, como “descobrir utilizadores com interesses idênticos” ou “ter presença social / 
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construir Capital Social”. De notar que, como outra motivação não listada, “pressão social” aparece 

no topo das elencadas, sendo que os mesmos utilizadores maioritariamente indicam que só 

aderiram por essa pressão dos pares, mas que não tem feito atualizações. 

 

Figura 62: Motivação para aderir a redes sociais / serviços Web 2.0 
 

Decompondo essa motivação para aderir a redes sociais por tipo de utilizadores, há uma 

grande homogeneidade em todos os tipos, notando-se a consciência crescente para o valor das 

redes sociais ao nível da construção de capital social, de certa forma um Curriculum Vitæ vivo. 

 

Figura 63: Tempo dedicado às redes sociais, blogues, etc. 
 

Sobre o Tempo dedicado às redes sociais e afins, podemos realçar que mais de 10% dos 

utilizadores indicaram passar mais de 1h/dia em média a atualizar o seu perfil / conteúdos, e 
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acima de tudo, pelo seu interesse para este nosso estudo, a consultar informação em fontes 

externas referenciadas, aconselhadas nessas redes socias, blogues, etc. 

 

Figura 64: Tipo de informação partilha, quando acede ou participa 
 

Sobre que tipo de informação partilham e quando acedem ou participam em redes sociais 

(atualizam o perfil, colocam novas entradas, etc.), analisando os valores maiores para o tipo de 

informação profissional partilhada em relação à respetiva percentagem em termos do tempo 

(altura) em que fazem essa partilha, podemos encontrar indícios que eventualmente partilham 

informação profissional no seu tempo livre (pessoal), de certa forma de encontro ao preconizado 

por Bolonha. 

 

Figura 65: Em que serviços têm perfil criado 
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Quando interrogados sobre em que serviço(s) tem perfil criado, surpreendentemente, o 

Twitter é superado pelo YouTube, apesar da superior complexidade de conteúdos (vídeo) deste 

último comparado com os 140 caracteres ou menos do Twitter. Talvez a explicação para isto 

resida na integração de contas do universo Google. 

 

Figura 66: Em que serviços têm perfil criado 
 

Analisando a resposta versus tipo de utilizador, nota-se naturalmente que as redes ou 

serviços profissionais ou de auxílio específico à investigação são usados em maior escala por 

utilizadores de graus académicos mais elevados. 

De seguida, e para cada um dos serviços ou rede social assinalada, era perguntada a 

natureza da motivação, ambas a Inicial e Atual (à altura): 
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Figura 67: Ecrã da Pergunta sobre Motivação Inicial e Atual, exemplo para a rede social “Facebook” 

 

 

Figura 68: Facebook, motivação inicial vs. uso atual 
 

No caso específico do Facebook, verifica-se um pequeno decréscimo do uso mais pessoal a 

favor do sem distinção, mantendo-se este como largamente predominante em ambos os casos. 
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Figura 69: Twitter, motivação inicial vs. uso atual 
 

Ao nível do Twitter essa mudança é muito mais acentuada e o seu uso atual é bastante 

equilibrado entre o uso pessoal (conteúdos pessoais) e profissional. 

Além do Facebook e Twitter, o inquérito fazia perguntas específicas caso o respondente 

tivesse assinalado o SlideShare ou Academia.edu como serviços onde tem um perfil criado: 
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Figura 70: Ecrã das perguntas específicas sobre SlideShare e Academia.edu (apresentando-as de acordo 

com que o respondente tenha assinalado como tendo um perfil em cada um desses serviços) 

 

Sobre o SlideShare, dos 157 que que assinalaram terem um perfil lá criado, 72 indicaram que 

efetuaram o registo só para poder fazer download das apresentações, tendo 84 avançado que já 

enviaram ou tencionam lá partilhar apresentações, isto é, a maioria é com um fim mais ativo. 

Em relação à Academia.edu, e dos 77 que assinalaram lá terem um perfil, 37 indicaram que 

“já lhes permitiu descobrir especialistas da área / utilizadores com interesses idênticos noutras 

Universidades”, 36 que “seguem outros utilizadores”, 27 que “já foram contactados/as por outros 

utilizadores que os/as descobriram via Academia.edu”, 24 que “já lhe permitiram descobrir 

especialistas da área / utilizadores com interesses idênticos na Universidade de Aveiro”, 21 que 

“colocam conteúdos (artigos, comunicações, ligações, etc.)”, 14 que “já contactaram outros 

utilizadores que descobriram via Academia.edu”, e 6 outros atividades, motivos ou fins. 

Ainda neste grupo, focando no contexto específico dos Sistemas de Pesquisa e Descoberta 

de Informação, e num futuro Serviço que usasse componentes Web 2.0 e todas as fontes 

possíveis para fazer recomendações, eram perguntadas questões mais sensíveis por poderem ter 

preocupações de privacidade associadas. 
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Figura 71: Ecrã das perguntas específicas sobre se permitiriam que o sistema mostrasse a lista do histórico de 

empréstimos, e se tal pudesse ser usada para os identificar junto de utilizadores com interesses comuns 

 

Nomeadamente, e em relação aos seus históricos de empréstimos, se permitiriam que o 

sistema mostrasse essa lista, e se sim, em que condições. 1663 dos respondentes (39.33%) 

optaram por não responder. Dos que responderam, 915 (21.64% da totalidade de respondentes) 

indicaram não ter uma opinião formada, 877 (20.74%) indicaram que permitiriam na íntegra, mas 

só para os utilizadores registados no sistema, 535 (12.65%) na íntegra, publicamente para todos 

os utilizadores (registados ou anónimos), 505 (11.94%) permitiriam mas só das obras que 

assinalarem e só para os utilizadores registados no sistema, 484 (11.45%) permitiriam mas só das 

obras que assinalarem e só para os utilizadores por eles selecionados (na sua rede), 326 (7.71%) 

permitiriam só das obras que assinalarem, publicamente para todos os utilizadores (registados ou 

anónimos), sendo que 481 (11.38%) não permitiriam de nenhum dos empréstimos. Como “outro”, 
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os respondentes colocaram observações que aceitariam, mas com reservas ou mediante certas 

condições: 

• “Aceitaria com algumas reservas”; 

• “Apenas dentro da minha rede” (duas respostas); 

• “Aqueles que eu permitisse” (três respostas); 

• “Definindo os interesses” / “dependendo do fim dessa identificação”; 

• “Dependendo dos moldes em que tal fosse feito” 

• “Desde que essa informação fosse apenas qualitativa, e.g.: "Interesse por História da 

Arte", ao contrário de: requisitou no dia 21 "Pintura, 3a Edição” 

• “Em certas ocasiões” 

• “Empréstimos não; atividade em geral sim” 

• “Mediante a escolha de cada utilizador” 

• “Mediante autorização” 

• “Para a informação por mim selecionada previamente, sim (i.e., com autorização 

prévia)” 

• “Sim, desde que pudesse bloquear utilizadores menos bem-intencionados” 

• “Sim, desde que se mantivesse o meu anonimato até ordem em contrário” 

• “Sim, mas com autorizações” / “sim, mediante contacto prévio” / “só com autorização 

do próprio”; 

• “Sim, se tal serviço fosse orientado pela universidade, não se fosse orientado por 

uma entidade externa”; 

alguns “talvez” mais vagos,  

• “Depende dos objetivos”; 

• “Iria depender das condições existentes”; 

• “Depende”; 

• “Varia de rede para rede”; 
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e uma negativa, 

• “Não tenho interesse nisso”. 

A pergunta do ecrã a seguir tinha um campo de resposta aberta para comentários/opiniões 

sobre a mesma, onde um respondente deixou um relacionado com esta, relevante para este 

estudo pois valida o seu elevado interesse para a Comunidade Académica UA: 

“Em relação à primeira questão da página anterior (esta), parece-me que seria interessante 

que fosse possível ao utilizados dos SDUA criar grupos de leitores. Por ex. se estamos a escrever 

conjuntamente um trabalho poder criar o Grupo Trabalho Y e aí deixar o registo e os comentários 

dos documentos já consultados por cada membro do grupo e sugestões para a continuação da 

pesquisa para esse fim. Uma pequena comunidade de prática com o fim de resolver aquele 

problema. Seria também importante os utilizadores poderem sugerir a aquisição de obras para os 

SDUA, quando na sua pesquisa de vêm confrontado com a sua inexistência nos SDUA.” 

Docente / Investigadora, Ciências Sociais, 41 a 50 anos 

Na segunda pergunta eram questionados se permitiriam que a informação dos seus 

empréstimos ou atividade no sistema pudesse ser usada para os identificar junto de utilizadores 

com interesses comuns. Uns surpreendentes 1846 (43.66%) responderam que sim, permitiriam 

essa sua identificação, com 1303 a indicarem que não (30.82%), 981 (23.20%) a indicarem não ter 

opinião formada, não tendo, contudo, 1659 (39.24%) respondido.  

Num ecrã/pergunta seguinte, e de valor específico para o modelo conceptual e Sistema a 

implementar, perguntava-se se nos sistemas de pesquisa de informação que usam na altura 

(catálogo bibliográfico, bases de dados, etc.), e de um modo geral, fazem a pesquisa e outras 

operações com o login ativo / identificados no sistema. 2449 (57.92%) indicaram que o fazem sem 

estar identificados no sistema (anónimos), que só colocam o seu login quando as operações assim 

o exigem (reservas, renovações, etc.). 1677 (39.66%) indicaram que geralmente o fazem com 

login ativo / identificados no sistema, não tendo respondido os restantes 1708 (40.40%).  

Esta questão tinha uma pergunta aberta “Comentário / opinião (opcional)”, onde 117 

respondentes deixaram as suas justificações ou observações sobre a sua resposta, 37 relativas à 

opção “pesquisa e outras operações com o login ativo”, e 80 relativas à opção “pesquisa e outras 

operações sem estar identificado no sistema (anónimo); só coloca o seu login quando as 

operações assim o exigem”. De entre as associadas à primeira, com o login ativo, estas andam à 

volta da comodidade ou do aumento de funcionalidades que ficam disponíveis com o login feito: 

• “Acho importante estar sempre registado nestes sistemas, não só para a minha 

própria identificação, mas também para ser identificado junto de quem fornece este 

serviço, que pode utilizar esta informação para melhoramentos do mesmo”; 
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• “Acho que quando bem pensado, o sistema de identificação do utilizador irá permitir 

ao utente "abreviar" caminho durante as suas pesquisas”; 

• “Acho que é importante haver uma identificação prévia antes de qualquer uso do 

sistema!”; 

• “Acho uma questão de bom senso fazer login, aumenta, geralmente, as 

funcionalidades, registo, etc.. Faço o login excetuando eventuais lapsos”; 

• “Não havendo nada a esconder, por que não?”; 

• “Permite-me poupar tempo, essencialmente, aso pretenda efetuar alguma reserva. 

Não tenho por hábito consultar quaisquer históricos no portal”; 

• “Por vezes o login permite acesso a mais conteúdos”; 

• “Procuro sempre fazer login antes de qualquer pesquisa pra não perder informação e 

salvar tempo para futuras pesquisas”; 

• “Sempre faço a pesquisa com o meu login ativo, assim se tiver que fazer uma reserva 

de um livro faço-o diretamente não sendo necessário dirigir-me a receção para tal. É 

um recurso de muita utilidade para mim”. 

Já em relação às associadas com respostas de só usar o login quando exigido, estas 

observações / justificações são relativas à rapidez, segurança e privacidade. Alguns comentários 

dos que consideram mais seguro fazerem essas operações sem o login ativo: 

• “É mais seguro”; 

• “Penso que não é seguro estarmos sempre identificados”; 

• “Sem estar identificado por receio de utilização abusiva das minhas credenciais”. 

Porque consideram mais rápido fazerem essas operações sem o login ativo: 

• “Muitas das pesquisas feitas são com pressa então é apenas uma rápida pesquisa 

sem tempo de fazer login”; 

• “É mais prático”; 

• “Habitualmente só uso o login para verificar que empréstimos tenho e qual o seu 

prazo”; 
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•  “Não faço questão do anonimato, mas nunca tive necessidade e não gastei tempo 

desnecessariamente a identificar-me”; 

• “Opto assim apenas porque ativar o login demora mais algum tempo que efetuar a 

pesquisa sem o ativar”; 

• “Perde-se tempo ao fazer o login”; 

• “É um problema sério a necessidade de VPN ativa para autenticação. Na maior parte 

das vezes não se justifica estar a ligar. O comportamento seria diferente se a 

autenticação tivesse um processo mais amigável para os utilizadores efetuar 

pesquisas identificado expõe perante outros as motivações e os interesses 

específicos de cada individuo ou grupo sobre determinado assunto. Isto pode por si 

definir o elevado valor da referida informação tendo como resultado final em termos 

futuros o seu desaparecimento ou assumindo a forma de fait-divers”; 

• “Por vezes isto deve-se mesmo há falta de tempo. Quando me encontro mais 

disponível faço questão de fazer login”; 

• “Se estiver na universidade e com pressa não faço login. Em casa em geral faço”. 

Destaque de alguns comentários dos que indicaram fazer essas operações sem o login 

ativo por razões de privacidade: 

• “Because The Big Brother is watching us!”; 

• “Quando pedem esses dados, normalmente desisto da pesquisa...”; 

• “Muitas vezes é pedida muita informação pessoal para o registo no sistema e assim 

perco o interesse em registar-me”; 

• “Não considero absolutamente nada interessante saber qual a pesquisa efetuada por 

outras pessoas. Pela mesma razão, não vejo o interesse de registar a minha 

pesquisa”; 

• “Prezo a minha privacidade online o mais possível, só revelando detalhes e "estados" 

(i.e., 'online' vs. 'offline') quando estritamente necessário”. 

Outros utilizadores indicaram que não o fazem por não verem mais-valias em ter o login 

ativo: 

• “Normalmente faço as pesquisas nos computadores que se encontram na biblioteca, 

pelo que não tenho necessidade de ter o login ativo”. 
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• “Não vejo vantagens em realizar o login, para pesquisas simples!”; 

• “Normalmente não necessito de formalmente por o login pessoal para aceder a 

maioria dos conteúdos; basta estar na rede local ou via VPN”; 

• “Quando pesquiso, geralmente começo por usar o Google (onde raramente encontro 

os resultados que pretendo) e daí sigo para bases de dados de diversos sítios da 

Web. Em certos é requerido o login, noutros não. Apenas me inscrevo nos que sei 

que contêm informação do meu interesse (peço críticas de amigos, colegas ou 

familiares acerca do site, e assim decido se quero ou não me identificar com o 

sistema)”; 

• “Só coloco o login quando as operações assim o exigem (reservas, renovações, 

consulta do histórico de requisições). Para uma pesquisa bibliográfica não coloco o 

login porque não encontro utilidade ou vantagem em tal procedimento...”. 

Por fim, algumas observações dos respondentes que fazem a maior parte das operações 

sem ter o login ativo, mas que não teriam preocupações relacionadas com privacidade em as 

fazerem identificados no sistema, neste contexto específico (académico / profissional / trabalho): 

• “Mas não me choca fazer pesquisas com um sistema de monitorização ativo”; 

• “Neste tipo de contexto não há grandes problemas com a privacidade, pois a persona 

que utilizamos não nos compromete (persona trabalho). Mas login é sempre chato!”; 

• “O facto de ter um login obrigatório pode ser chato para o utilizador, mas sem esse 

login não há identificação e, por conseguinte, será mais difícil poder extrair 

informação relativamente ao historial desse utilizador. Eu sou apologista do login ser 

obrigatório. De qualquer forma atualmente os browsers já guardam as credenciais do 

utilizador o que torna este processo menos chato e mais rápido”; 

5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de recomendação 
automática 

Num terceiro e último grupo de questões os respondentes foram interrogados sobre o valor 

que dão a várias funcionalidades que poderiam vir a integrar o “Portal de Descoberta”, o Serviço 

de Pesquisa, Descoberta e Entrega de Informação implementado no decurso deste estudo e mais 

tarde avaliado recorrendo a Grupos de Foco (Focus Groups), nomeadamente as participativas ou 

de recomendação automática. 
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Figura 72: Importância percecionada das várias possíveis funcionalidades do futuro  
“Portal de Descoberta”; para exemplificar a navegação facetada foi usada uma captura de ecrã da B-on 

(MetaLib da Ex-Libris, na altura) 
 

Diretamente relacionados com os componentes e características avançadas no primeiro 

esboço do modelo, as figuras 73 a 75 apresentam os valores da sua relevância, tal como ela é 

percecionada pelos respondentes; quase todas elas foram classificadas com alguma significativa 

relevância para o cenário específico da presente investigação. 
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Figura 73: Importância atribuída às Funcionalidades na Lista de Resultados 
 

Sobre as Funcionalidades na Lista de Resultados (figura 73), a navegação facetada seguida 

da recomendação automática de documentos ou recursos relacionados são as duas 

características consideradas mais relevantes, embora, e com a exceção da interface para 

dispositivos de ecrã reduzido (na altura), todas elas foram classificadas positivamente. 

 

Figura 74: Importância atribuída à agregação de informação aos registos (conteúdos) 
 

A relevância da agregação de conteúdos de outras fontes (internas ou externas) aos registos 

obteve os valores mais elevados (em especial o Resumo e Tabela de Conteúdos), e a votação e 

comentários dos utilizadores os valores mais baixos, mas ainda considerados relevantes de um 

modo geral (figura 74). 
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Figura 75: Importância atribuída às possibilidades afetas a Comunidades / Grupos temáticos  
(por documento / áreas) 

 

Quanto à relevância dada às possibilidades afetas a Comunidades, uma observação especial 

para o facto de que quase 70% dos utilizadores considerar importante a possibilidade de consultar 

obras ou recursos recomendados pelo grupo ou outros utilizadores. Cerca de 14% dos 

respondentes foi mais longe e considerou esta característica como muito importante, de especial 

relevância na implementação de um sistema futuro (ver figura 76). 

 

Figura 76: Funcionalidades que utilizadores indicaram que iriam usar (participar / contribuir) 
 

Finalmente, sobre as atividades em torno de comunidades e recursos em que os utilizadores 

disseram que iriam participar / contribuir, como visto na figura 76, os mais escolhidos são os mais 

"passivos" ou automáticos, de baixo esforço, mas ainda no lado positivo quanto a uma atitude 
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ativa na comunidade, validando assim a maioria das funcionalidades e componentes incluídos no 

primeiro esboço do modelo. 

5.1.5 Sugestões, opiniões e comentários finais 

Este inquérito terminava com um campo de texto livre, solicitando toda e qualquer sugestão, 

opinião ou comentário final sobre as temáticas abordadas nesse levantamento e/ou sua aplicação 

à Comunidade da UA. 

Foram partilhados 269 comentários (excluindo os “nada a acrescentar” e equivalentes) dos 

quais destacamos alguns150 divididos por ideia central, sem nenhuma ordem específica. 

Que suportam um futuro serviço de descoberta com as funcionalidades 

questionadas e incentivam a sua implementação / adoção 

“Parece-me que neste inquérito se tenta avaliar a possibilidade de criar uma rede social 

associada a ambiente profissional com partilha de conteúdos. Acho a ideia muito boa e cheia de 

potencial. Os moldes em que funcionará são certamente difíceis de definir. Seja como for, parece-

me muito interessante.” 

Aluno 3º Ciclo (Doutoramento), Ciências Exatas, 31 a 40 anos 

“Nem sempre é intuitivo o processo de pesquisa online e seria interessante se surgisse 

recomendações, sugestões e comentários críticos quando se realiza uma pesquisa acerca de um 

tema ou autor. Tb era bom se se facilitasse o processo de comunicação entre pesquisadores nas 

suas áreas específicas. Bom trabalho!” 

Aluna Doutoramento Pré-Bolonha, Ciências da Educação, 31 a 40 anos 

“A crítica, os comentários ou o "rating" de obras tem de ser bem pensado... o "voto" de 

alguém fora da realidade não deveria ter o mesmo peso que um voto de um especialista da 

matéria... mas reconheço que tal aspeto seria muito complicado de implementar!” 

Aluna Licenciatura Pré-Bolonha, Ciências Exatas, 20 a 30 anos 

“Creio que a UA deveria de ter uma rede social (limitada só para quem se encontrar inscrito) 

na qual, por exemplo, os alunos de engenharias (como é o meu caso) apresentassem novas 

ideias/projetos, debater teorias, e possivelmente ingressarem num importante projeto para a UA. 

P.S: Está na altura de inovar e de ser original, deixar os alunos da UA terem uma ideia radical. 

(Um por todos e todos pela UA!!!!!)” 

Aluno 1º Ciclo (Licenciatura), Engenharia e Tecnologias, até 20 anos 
                                                           

 

 
150  Com votos de “bom trabalho” em alguns outros, mas também de notas que o inquérito era demasiado 
extenso, felizmente poucos, apenas 9, sendo que os que elogiaram como estava elaborado foram em número 
superior. 
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“Seria interessante que a UA desenvolvesse redes sociais para cada um dos cursos 

oferecidos, de modo que os alunos pudessem partilhar informações, dúvidas, opiniões sugestões 

de obras entre si, a fim de contribuir para uma maior qualidade do curso.” 

Aluno 2º Ciclo (Mestrado), Ciências Sociais, 20 a 30 anos 

“Julgo que seria um grande e útil avanço uma rede de pesquisa e partilha de informação 

como esta. As universidades tendem agora a crescer em vários sentidos, alem do científico, e a 

utilização de meios já explorados regularmente (como as redes sociais) para fins diferentes e 

inovadores poderá aproximar a comunidade universitária, principalmente o meio estudantil, da 

riqueza de informação e de melhores métodos de pesquisa, e até da própria universidade.” 

Aluno/a 1º Ciclo, Ciências Naturais, Até 20 anos 

“Para já os meus parabéns ao Autor do inquérito. Dos vários inquéritos a que já fui convidado 

a participar, foi o de todos o mais claro e objetivo. Assim espero que as minhas respostas 

contribuam para os resultados. Como sugestão penso que seria interessante para a Comunidade 

da UA que surgisse a partir daqui fóruns de discussão internos sobre alguns temas.... Porque o 

que se está a passar é que com alguma frequência sabemos de coisas da UA através do 

exterior...” 

Funcionário, Engenharia e Tecnologias, Mais de 50 anos 

“Boa sorte, e que desta pesquisa nasça um sistema inovador que agregue os utilizadores e 

promova a inovação e o sentido de comunidade. Bom trabalho.” 

Docente / Investigadora, Ciências Sociais, 41 a 50 anos 

“O interesse por uma área pode determinar a adesão (ou não) a grupos sociais, partilha de 

opiniões, etc.. A facilidade de trocar informação entre motores de busca, programas de 

organização de referências (ex. EndNote) e o acesso rápido à fonte pretendida é determinante” 

Docente / Investigadora, Ciências da Saúde, 31 a 40 anos 

“Acho as novas sugestões interessantes” 

Aluna 2º Ciclo (Mestrado), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Uma rede de blogs de pesquisa sobre assuntos específicos é algo indispensável numa rede 

de educação” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Concordo plenamente com a criação dum "macro-portal" de pesquisa integrada, com um 

motor de busca poderoso que englobasse vários motores de busca de referência. Toda a 

comunidade académica, em geral, beneficiaria” 

Aluno 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências da Saúde, 20 a 30 anos 
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“Quando requisito um livro ou documento, fico com uma opinião formada sobre o seu 

conteúdo: grau de acessibilidade da leitura, exposição do tema, organização dos assuntos, 

apresentação de figuras, quadros ou ilustrações que permitam ampliar os conhecimentos 

pretendidos. Assim, considero importante que outros leitores depois de mim saibam se aquela 

obra merece ser recomendada ou não. Isto porque já consultei monografias que apesar de terem 

um Índice interessante tornam-se pouco elucidativas e não conseguem transmitir com a 

necessária clareza o seu conteúdo” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências da Educação, 41 a 50 anos 

“Acho que seria uma ideia e um projeto com bastante interesse para a comunidade estudantil 

e científica” 

Investigadora, Ciências da Saúde, 20 a 30 anos 

“Acho que este inquérito foi bastante interessante, e seria muito bom que parte das coisas 

discutidas nele fossem postas em prática!” 

Aluno 2º Ciclo, Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Óptima proposta de partilha de conhecimento” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências da Saúde, 20 a 30 anos 

“Não tenho qualquer sugestão ou comentário a fazer em relação ao tema abordado, no 

entanto gostava de que algumas das questões aqui colocadas fossem postas em prática” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Acho de bastante interesse e utilidade esta ideia de criação de um novo sistema de pesquisa 

que agregará os dados de todos os utilizadores. Este tipo de iniciativas só enriquecem e facilitam 

o estudo/pesquisa de todos os utilizadores”  

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Sociais, até 20 anos 

“Acho fundamental, para a facilitar a pesquisa e o conhecimento de novas obras, a ligação 

entre temas pesquisados, como por exemplo, links para “obras do mesmo autor”, “obras da 

mesma assunto”, “obras da mesma área”,...” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Artes e Humanidades, 20 a 30 anos 

“Gostaria apenas de salientar a importância deste levantamento, para que a pesquisa e 

partilha de informação nas comunidades online esteja à medida dos seus utilizadores” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Naturais, 20 a 30 anos 

“É de extrema importância esta investigação, pois trata-se de uma modernização essencial 

aos métodos de pesquisa e partilha a nível académico. Desejo que a investigação a que este 

questionário pertence tenha um futuro com resultados positivos e práticos” 

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado), Artes e Humanidades, 31 a 40 anos 
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“Pelo que entendi deste questionário está patente a necessidade da partilha de informação e 

sua seleção bem como da sua colocação em plataformas virtuais de uso partilhado. Esta ideia é 

de extrema importância para a partilha do conhecimento, no entanto, uma preocupação que fica 

reside na necessidade de bons filtros de informação, porque nomeadamente na internet a 

informação por vezes é demasiada e com isso pode-se perder tempo. Uma solução será a criação 

de tabelas de conteúdos com afetação de utilização por conteúdo, parece à partida ser uma 

estatística, mas com bons tags associados a documentos científicos poderá ser a melhor solução” 

Recém-Licenciado, Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Pelo que parece existe um interesse em desenvolver um novo tipo de aplicações juntando a 

área científica com "user generated content" (Web2.0 e afins). Sou, por natureza, interessado 

neste tipo de aplicações. Não podendo participar no desenvolvimento de tal sistema, serei com 

muito agrado "beta tester" e, com certeza, utilizador da aplicação final. Boa sorte!” 

Aluno 3º Ciclo (Doutoramento), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“A temática abordada aplicada à Comunidade da UA, fomentava a partilha de conhecimento, 

desenvolvia o espírito e o trabalho de equipa, potenciando deste modo o empreendedorismo nos 

alunos” 

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado), Ciências Sociais, 31 a 40 anos 

 

Que tem dúvidas sobre o sucesso de certas funcionalidades ou eficácia de 

algumas finalidades apresentadas para um futuro serviço de descoberta, 

nomeadamente relacionadas com a componente Social / de Comunidade 

 
“Acho que muito dificilmente uma rede social com base em pesquisas bibliográficas terá 

sucesso, isto porque os próprios grupos de investigação têm normalmente necessidades 

extremamente específicos e o facto de um interesse ou área ser comum muito raramente leva a 

que a bibliografia consultada seja a mesma!” 

Aluno 2º Ciclo (Mestrado), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Após mais de 10 anos a participar em grupos com interesses comuns na Internet, na área da 

Engenharia de Estruturas e com participantes de todo o mundo, creio que o foque principal no 

material advindo destas fontes (Internet) é a credibilidade. Ou seja, apesar da imensa informação 

se encontrar à distância de um simples clicar do rato, é necessário fazer uma filtragem de toda 

esta informação. Se formos extrair o custo/benefício (tempo despendido/informação relevante 

encontrada) grande parte das vezes o saldo é negativo (ou seja, desperdício de tempo). 

Credibilidade e qualidade da informação é, portanto, a palavra de ordem nos nossos dias. Apesar 

disso, e uma questão abordada durante o questionário, por vezes não é só a informação que se 

encontra, mas as pessoas com interesses comuns que se conhecem, um pouco por todo o 
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mundo. Isso, realmente, creio que ainda é o mais importante! Tudo o resto surge por acréscimo! 

Desejo sucesso no vosso trabalho!” 

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado), Engenharia e Tecnologias, 31 a 40 anos 

“Para mim existe uma grande diferença entre informação efémera (em ordem crescente de 

persistência na web Twitter, Facebook & cia., blogs) e informação mais partilhada e persistente 

(wikis, páginas pessoais de projeto ou grupo de investigação, fóruns). Enquanto que o primeiro 

grupo raramente tem informação relevante para o número de páginas (entradas) o segundo é 

muito mais rico e útil. Da mesma forma, o tagging activo (e comentários ou classificação) pelos 

utilizadores é mais útil do que a organização automática por hábitos de consulta que considero 

uma invasão de privacidade. Obrigado pela oportunidade de participar” 

Investigador, Ciências Naturais, 31 a 40 anos 

“Acho que em vez de partilhar a informação nas comunidades online deviam incentivar a 

pesquisa presencial, porque também é assim que se apreende. Para além de fazerem mais 

atividades que incentivem a leitura e informem sobre obras literárias e académicas, por exemplo 

fazendo apresentação de livros com mais frequência” 

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado), Ciências Exatas, 20 a 30 anos 

As questões relativas à privacidade são muito relevantes no meu ponto de vista. Temas como 

votação e comentários são para mim inúteis já que o tipo de livros que os portugueses mais 

consomem são romances de pobres conteúdos como Margarida Rebelo Pinto ou o pseudo Dan 

Brown português José Rodrigues dos Santos. Que tipo de votação e comentários são espectáveis 

destes indivíduos à literatura de, por exemplo, Montaigne, Espinosa ou Agostinho da Silva? 
Aluno 1º Ciclo (Licenciatura), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Francamente não percebi a relevância que este inquérito está, pelo menos aparentemente, a 

dar às novas maneiras informais de divulgar informação como blogues ou redes sociais. Há algo 

que deve distinguir uma biblioteca destes canais: a criteriosa seleção da informação. A informação 

científica é muito mais importante que a opinião que se pode ter de um evento de diversão, como 

por exemplo um filme. Por isso, antes de ser publicada para ser usada por outros deve sujeitar-se 

ao crivo da análise crítica de especialistas. Sem isso, é completamente inútil, senão perigosa” 

Docente / Investigador, Engenharia e Tecnologias, 41 a 50 anos 

“Só conheço as redes sociais na perspetiva pessoal (amigos, colegas e afins) e não 

académica propriamente dita (estudo, livros recomendados, outros). Daí ter dado tão pouca 

relevância à Web 2.0 nas respostas a este questionário. A Web 2.0 está limitada ao que eu e os 

que estão na minha rede social virtual partilham nela. Se partilham coisas com pouco interesse 

para este inquérito, compreensivelmente, também não posso valorizá-la muito aqui...” 

Aluno/a 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Sociais, 20 a 30 anos 
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… ou que é pouco relevante para certas áreas: 
 

“Tem pouca relevância para as artes práticas, como p.e., a Música” 

Docente / Investigadora, Artes e Humanidades, mais de 50 anos 

Satisfeitos com o Serviço atual 

“Espero que a resposta a este requerimento ajude neste tema. Pois eu costumo fazer 

pesquisa várias e de facto há coisas que podiam melhorar para facilitar o acesso a todos os 

estudantes. Mas não tenho grandes motivos para reclamar do sistema que temos neste momento 

pois sempre que precisei de informação normalmente consegui, tanto pela internet como pela 

Biblioteca da Universidade de Aveiro. Sugeria também que se caso houver alterações no sistema 

que enviem um email a todos os estudantes.” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Artes e Humanidades, 20 a 30 anos 

“Na minha opinião o sistema de pesquisas implementado é bastante bom. Pelo menos até 

hoje, não tenho tido qualquer tipo de problemas em encontrar o que quero.” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Naturais, 20 a 30 anos 

“Penso que será importante disponibilizar as obras sem ser em papel, ou seja, podermos 

aceder a qualquer obra de uma biblioteca sem necessitarmos de nos deslocarmos. Principalmente 

os trabalhadores estudantes não têm horário para se deslocar facilmente às bibliotecas. Por vezes 

fazem-no à noite (no horário possível) ou em dias de folga e férias. Se as obras fossem 

disponibilizadas por outro meio, facilitaria bastante o trabalho de pesquisa. É certo que teria que 

ser um sistema só de leitura, estando vedado o acesso à impressão. Os estudiosos destes 

assuntos, provavelmente, já terão resposta para isso e eu é que não sei...não é mesmo a minha 

área, mas acho interessante e dou muito valor a este tipo de estudo. Eu sei que é preciso muito 

trabalho e muito tempo, mas só custa começar. Felicidades”; 

Aluna 2º Ciclo (Mestrado), Artes e Humanidades, mais de 50 anos 

“O serviço atual da biblioteca online tem um bom funcionamento”  

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências da Saúde, 31 a 40 anos 

“Estamos muito bem servidos e é de bom agrado que percebo que estão sempre a melhorar 

os serviços que nos dispõe” 

Aluno 2º Ciclo (Mestrado), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 
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Sobre os recursos disponibilizados pela Biblioteca da UA, Serviços e 

Atividades 

 
“A Biblioteca On-Line da UA é para mim uma organização exemplar. A realização deste 

inquérito mostra a preocupação em ser mais eficaz e competente. Penso que o aumento de 

assinaturas eletrónicas (acesso) para algumas publicações que ainda não temos disponíveis seria 

um ponto a considerar” 

Docente / Investigador, Engenharia e Tecnologias, mais de 50 anos 

“A biblioteca deveria ter mais artigos, e mais livros em formato digital, de forma a facilitar e 

não limitar a sua consulta ao número de livros/artigos (sem ser em formato digital) existentes” 

Aluno/a 1º Ciclo (Licenciatura), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“A biblioteca da Universidade, apesar de disponibilizar uma quantidade satisfatória de 

recursos a nível de quase todos os cursos, quando analisados os cursos de saúde, 

nomeadamente Enfermagem, o mesmo já não se verifica. Deveriam existir mais obras literárias 

para consulta e numa quantidade maior, visto o número de alunos ser bastante elevado quando 

comparado com os recursos existentes” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), até 20 anos 

“Acho necessário mais informação ou mais formação quanto as funcionalidades da biblioteca 

da universidade e das suas capacidades” 

Aluno 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Sociais, 20 a 30 anos 

“Ainda que não tenha sido diretamente abordado neste levantamento, creio que poderia ser 

benéfico apostar (a biblioteca da UA) na colocação de e-books em maior número, 

disponibilizando-os para serem descarregados ou lidos no próprio site, sendo claro necessário o 

devido login do aluno que a essa função tentasse aceder” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências da Saúde, 20 a 30 anos 

“Alargar o acesso gratuito a artigos científicos” 

Funcionária, Ciências Sociais, 20 a 30 anos 

“Nesta era digital, cada vez mais é necessário ter acesso à informação em qualquer parte do 

mundo. Neste aspeto, queria apenas saudar a UA pelo esforço desenvolvido na divulgação de 

todos os conteúdos e pela sua dedicação para um ensino melhor. Bem hajam”  

Aluno CET - Curso Especialização Tecnológica, 20 a 30 anos 

“Estou muito satisfeita com os serviços da biblioteca online, têm-me ajudado imenso ao longo 

do meu percurso na universidade de Aveiro. Espero continuar a usufruir destes serviços e que se 

houver alterações, que seja para melhor e facilitar a pesquisa de fontes para determinado assunto” 



 
 

 

 

 

146 
 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Naturais, até 20 anos 

Sobre o funcionamento da Biblioteca da UA em si 

“A biblioteca devia estar aberta mais tempo” 

Aluna 2º Ciclo (Mestrado), Ciências Sociais, 20 a 30 anos 

“Hope to extend the period of borrowing” 

Investigador, Ciências Sociais, 31 a 40 anos 

Sobre o Inquérito em si 

Para além de 9 que indicaram que era demasiado extenso / longo: 

“Many students don't know Portuguese like me.” 

Aluno 3º Ciclo (Doutoramento), Engenharia e Tecnologias, 31 a 40 anos 

“Não tenho qualquer reparo importante a fazer. Penso que todas as temáticas foram bem 

pensadas e as questões estiveram dentro daquilo que são as necessidades dos alunos e dos 

investigadores” 

Aluna 1º Ciclo (Licenciatura), Artes e Humanidades, até 20 anos 
 

“Não tenho qualquer opinião. Só deixar enaltecer que se devia realizar mais inquéritos” 

Aluno/a 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Sociais, 20 a 30 anos 
 

 “Gostaria que o resultado de uma amostra destes inquéritos fosse publicado. Só assim é que 

os alunos teriam uma opinião mais geral sobre qualquer temática” 

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado), Artes e Humanidades, 20 a 30 anos 

“Um questionário interessante que cria alguma expectativa sobre os futuros resultados e 

aplicação prática” 

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado), Ciências Naturais, 20 a 30 anos 

Foram registados dois comentários não positivos sobre todo o questionário em si: 

“Não vejo qualquer tipo de relevância ao aceder e responder a este questionário, só o 

respondi por mera formalidade e responsabilidade” 

Aluna CET - Curso Especialização Tecnológica, 31 a 40 anos 
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“Que deixassem as pessoas em paz com estes formulários online e passassem a fazê-los 

com folhas de papel e número de código anónimo. A confiança com o processo seria maior, já que 

nem um ssl há para o questionário online...”151  

Aluno/a 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Exatas, 31 a 40 anos 

Contudo, a sua grande maioria incluía notas positivas, inclusive com alguns comentários 

dedicados na integra a elogiar a estruturação e administração do questionário em si: 

“Inquérito muito bem feito, os meus parabéns” 

Aluno 1º Ciclo (Licenciatura), Engenharia e Tecnologias, 20 a 30 anos 

“Questionário interessante de fácil resposta! Parabéns. Bom trabalho” 

Aluna 3º Ciclo (Doutoramento), Ciências Sociais, 31 a 40 anos 

“Este inquérito está elaborado de forma bastante pertinente e é de grande interesse para a 

melhoria dos recursos de pesquisa, de acordo com as necessidades actuais” 

Aluna 2º Ciclo (Mestrado), Ciências Naturais, 20 a 30 anos 

Outras sugestões ou observações relevantes 

“Participação dos docentes na lista de palavras-chave essenciais para monografias 

disponíveis na biblioteca, permitindo assim encontrar os recursos bibliográficos com mais 

facilidade” 

Docente / Investigador, Engenharia e Tecnologias, mais de 50 anos 

“O primeiro local onde toda gente vai procurar alguma coisa é sempre no Google, há quem 

diga que tira o curso no Google. Por outro lado, a sebenta de Ondas do professor S.K. Mendiratta 

já tem décadas e é bem melhor que o Wikipedia ou Google. Penso que para quem esta num 1º 

ciclo e talvez até no segundo, o problema não é falta de informação.” 

Aluno 1º Ciclo (Licenciatura), Ciências Exatas, 20 a 30 anos 

“Se a Biblioteca criar algum tipo de rede social, a integração com o my.ua ou com o moodle 

seria bem-vinda ;)” 

Aluno/a 2º Ciclo (Mestrado), Ciências da Saúde, 20 a 30 anos 

                                                           

 

 
151 Nota do autor: o SSL mencionado existe e funciona, não tendo o utilizador verificado isso; apesar de não 
ter achado relevante enviar a URL como HTTPS, depois desta mensagem foi adicionado a seguinte frase à 
mensagem de "lembrete" e à mensagem de acolhimento: "Se preferir responder num ambiente seguro 
(comunicação encriptada), por favor altere o início do endereço desta página (URL) de "http" para "https" 
(acrescente um "s" a "http").", 12-03-2010 1:15 
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Estas são algumas das principais conclusões da primeira fase desta investigação; a partir dos 

resultados e conclusões, parte das quais elencadas acima, um modelo conceitual para a 

descoberta e partilha de informação foi desenhado e, posteriormente, uma versão "beta" do 

sistema nele baseado implementada. Essa implementação passou num momento seguinte a uma 

fase de testes com utilizadores da Comunidade Académica da Universidade de Aveiro. Esta 

avaliação usou como técnica eleita de pesquisa qualitativa os Focus Groups, método e ferramenta 

de obtenção de dados primários. Atenção especial foi dada à conceção e implementação dos 

Focus Groups, nomeadamente no recrutamento dos participantes, de modo a incluir elementos 

dos diferentes perfis de utilizadores (alunos do primeiro ao terceiro ciclo, professores, 

investigadores e pessoal não docente, incluindo um Focus Group constituído exclusivamente por 

profissionais da Biblioteca). Para mais informação sobre a realização e resultados obtidos via os 

diferentes Focus Group, por favor, consultar o Capítulo VIII). 
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CAP. VI – MODELO CONCEPTUAL152 

6.1 Modelo Conceptual base: “Portal de Descoberta” 

Com base na informação recolhida no dia-a-dia junto dos utilizadores das Bibliotecas UA e 

expectativas geradas pelas funcionalidades de outros sistemas de pesquisa, como mencionado 

anteriormente, avançou-se uma antecipação do que os utilizadores gostariam de querer ter nesse 

portal153: 

• Um ponto único de pesquisa, uma só pesquisa; 

• Apresentação rápida dos resultados; 

• Resultados agrupados e, se possível, apresentados de acordo com o seu perfil; 

• Que o sistema recomende outros documentos ou pesquisas relacionadas com a efetuada; 

• Ter acesso a informação que permita avaliar do interesse de cada documento (sumários, 

críticas de especialistas, avaliações / recomendações de outros utilizadores, etc.); 

• Que o sistema seja adaptativo e evolua, que aprenda com as suas opções, ações ou 

contribuições (para benefício próprio e da comunidade). 

E para melhor os servir, desmultiplicamos esses pontos de forma a planear um sistema que 

cumpra não só estas “exigências”, mas que se adeque também às necessidades informacionais 

dos seus utilizadores, como pesquisam informação e para que fim. Para esse efeito recorremos 

aos cinco temas da teoria “Chang’s Browsing” (2005), as cinco finalidades principais que levam os 

utilizadores a pesquisar / navegar nos registos de uma determinada coleção, adaptadas por Carter 

(2009) ao contexto da Descoberta:  

1. Localizar um determinado exemplar; 

2. Procurar documentos com características comuns; 

3. Manter-se atualizado, descobrir o que há de novo sobre um determinado assunto, num 

determinado campo do conhecimento ou área intelectual; 

                                                           

 

 
152 De notar que a evolução do Modelo Conceptual foi apresentada e escrutinada em diversas comunicações 
em Seminários e Congressos, assim como em algumas publicações, com os conteúdos deste Capítulo, 
suportados pelos resultados analisados no Cap. V, a serem partilhados em vários momentos, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional. Destaque para as comunicações no Consórcio Doutoral “ICTs and 
Society Network” realizado em Castelldefels, Barcelona, Espanha a 30 de Junho de 2010 (Bento, 2010c) e na 
Conferência VI Conferências do Cenáculo, A Biblioteca 2.0: oportunidades e desafios para as bibliotecas do 
século XXI, Évora, 18 de Novembro de 2010 (Bento, 2010b), e para capítulo com o mesmo nome dessa 
apresentação em Évora, “Catálogo 2.0: nascido na Biblioteca, criado pela Comunidade” (Bento, 2010a, pp. 
151–171), do livro “Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação” publicado pela BAD - 
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Igualmente esses mesmos 
conteúdos foram partilhados em eventos UA, como no poster “Scientific Information Integration & Discovery 
Service: Getting the most relevant resources and their network, powered socially by its users and metadata 
crosswalk” no UA Research Day 2012 (Bento & Oliveira, 2012b), ou como nos dois ICPD Summer Doctoral 
Consortium (Arouca / Junho|Julho de 2010 (UNIVERSIDADE DO PORTO, 2010), e no Campus de Vairão da 
Universidade do Porto, em Julho de 2014); 
153 Complementando os pontos avançados pela presidente da ALA, Michelle Frisque (2009), com quem o 
autor partilha dois tipos de “chapéu”, como a mesma diz, profissional da informação e estudante. 
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4. Aprender ou descobrir, definir ou formular uma questão de investigação; 

5. Por curiosidade ou entretenimento. 

De uma ou mais maneiras, todos as Bibliotecas e Centros de Documentação já providenciam 

uma ou mais fontes ou serviços para cada finalidade listada. Quase todos permitem satisfazer as 

necessidades elencadas acima, contudo, alguns servem melhor esse fim do que os restantes; a 

saber:  

• O OPAC é “especialista” em localizar um determinar exemplar e também, até um certo 

nível, em procurar documentos com características comuns; 

• Apesar de o próprio OPAC ter mecanismos próprios, os SBIDM oferecem mecanismos 

complementares de atualização como as “Últimas Aquisições” (serviço ativo até Novembro 

de 2011154), com serviço de feeds RSS, de todas as aquisições ou por Departamento 

adquirente, ou mesmo de obras ainda não presentes no acervo das Bibliotecas UA, via 

novidades editoriais (serviço ativo até Setembro de 2015155);  

• Bases de Dados referenciais, portais das editoras, repositórios, motores de pesquisa 

federada em todas estas fontes, como o MetaLib da B-On, permitem todos as finalidades 2 

a 5 (desde a pesquisa por documentos com características comuns à por curiosidade); 

• Motores de pesquisa da web, como o Google, são fontes que podem ajudar os utilizadores 

a manterem-se atualizados e, em especial, nas pesquisas por curiosidade ou 

entretenimento; 

• EDS (EBSCO Discovery Service)156, Serviço de Descoberta referência a nível mundial, que 

incorpora uma grande parte das funcionalidades desejadas para o Portal de Descoberta, 

mas não todas, não tendo por exemplo os registos do OPAC, do Repositório Institucional 

(RIA157) ou da Plataforma de Revistas em Open Access (PROA-UA158) integrados no 

mesmo (custo adicional). 

Ou seja, oferta e recursos não faltam. Contudo, esta “abundância”, perante a ausência de um 

sistema de pesquisa integrada em várias fontes, agregador de conteúdos, acaba por se traduzir 

num esforço extra: ter de consultar as diferentes fontes, subsistindo muitas vezes a sensação que 

ficou algo por verificar. Aceita-se desta forma a incontornável realidade de que provavelmente os 

documentos que eram realmente pertinentes para a pesquisa em curso, e que provavelmente 

estão presentes nessas fontes, por não haver meios auxiliares para os encontrar, permanecem 

“escondidos”, ficam por descobrir. 

                                                           

 

 
154 http://arquivo.pt/wayback/20120121113856/http://portal.doc.ua.pt/bibonline/ult_aquis.asp, obtido 22 de 
Maio de 2018 
155 http://arquivo.pt/wayback/20150926213115/https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageText.aspx?id=9658, 
obtido 22 de Maio de 2018 
156 http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/pesquisa, obtido 22 de maio de 2018 
157 http://ria.ua.pt/ (OSS DSpace), obtido 22 de Maio de 2018 
158 http://revistas.ua.pt/ (OSS OJS), obtido 22 de Maio de 2018 
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6.1.1 Permitir a Descoberta: Funcionalidades 

De um modo geral as funcionalidades base que um tal sistema deve oferecer podem ser 

associadas em quatro grupos: 

1. Apresentação de resultados: Integração (registos do Catálogo Bibliográfico, do Repositório 

Institucional, da plataforma editorial, de outros Repositórios em Acesso Aberto, de Bases 

de Dados, das Editoras e/ou outra(s) fonte(s) relevante(s)); 

2. Conteúdos no registo: Agregação (obtidos de fontes externas ou introduzidos pelos 

utilizadores); 

3. Ferramentas de agregação social (documentos e utilizadores):  

4. Participação (conteúdos gerados, ou valor acrescentado, pelos utilizadores); 

5. Criação e manutenção de Comunidades (por interesses ou áreas de investigação); 

6. Extras:  

• Personalização (configuração granular das componentes ativas, informação extra 

a apresentar, fontes a pesquisar por defeito, etc.); 

• Acessibilidade (tendo em conta não só heurísticas genéricas de interfaces, mas 

também as específicas de sistemas de pesquisa / descoberta e entrega de 

informação, incluindo as relativas à “emoção”159 – (vide 6.1.2, Análise e Desenho 

da Interface: a Importância da Usabilidade e Acessibilidade); 

• Interface para acesso por dispositivos móveis (ecrãs de dimensões reduzidas); 

• Alertas de atualização de conteúdos (RSS, por exemplo) ou possibilidade de 

“seguir” pesquisas, Listas Públicas, documentos ou utilizadores; 

• Guardar / exportar / partilhar listas de resultados, etc.. 

 

Efetivamente, na conceção do modelo para o “Portal de Descoberta” foram equacionadas 

algumas funcionalidades base que permitem melhor desempenhar o seu papel de sistema de 

pesquisa, descoberta e entrega de Informação, a saber:  

1. Funcionalidades na Lista de Resultados: 

• Recomendação automática de obras ou recursos relacionados; 

• Navegação facetada por assuntos, autores, ano, etc. (possibilidade de filtrar os 

resultados a partir de listas de assuntos, autores, anos, tipos de documento, etc., 

com base nos dados presentes nos registos recuperados); 

• Lista de tags colocadas pelos utilizadores, associadas aos registos obtidos na 

pesquisa; 

• Possibilidade de subscrição de atualizações de conteúdo (RSS feeds); 

• Envio de notificações/alertas por SMS (reservas, fim de empréstimo, etc.); 

                                                           

 

 
159 Por exemplo, nível adequado de informação ou acesso ao texto integral do documento. 
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• Interface alternativa para telemóveis/tablets (lista de resultados e visualização do 

registo; com poucos elementos gráficos, adaptada a ecrãs de dimensões 

reduzidas). 

2. Agregação de informação aos registos dos documentos: 

• Resumo; 

• Tabela de Conteúdos; 

• Revisões críticas realizadas por especialistas; 

• Capa (livros); 

• Votação (rating, estrelas); 

• Classificação (atribuição de palavras-chave ao documento, tagging); 

• Comentários (dos utilizadores); 

• Exportação para outros sistemas/programas, como blogues, Facebook, Twitter, 

moodle, EndNote, Zotero, etc. (da referência bibliográfica, link permanente para o 

registo no sistema, campos como título e resumo, etc.); 

3. Comunidades / Grupos temáticos (por documento ou áreas de investigação) 

• Grupos e utilizadores associados; 

• Obras ou recursos recomendados pelo grupo/utilizadores; 

• Blogues, wikis, etc., de cada grupo; 

A importância de cada uma destas funcionalidades e grau de adesão / participação dos 

utilizadores foi escrutinada no levantamento “Hábitos de pesquisa, presença e partilha de 

informação em comunidades online”, referido anteriormente, e cuja análise se apresentou no Cap. 

V, servindo esta para refinar o Modelo Conceptual ora proposto. 

Para melhor se compreenderem todas estas dinâmicas e sinergias entre os diferentes atores, 

apresenta-se abaixo o seu mapa conceptual (versão preliminar), com a relação entre essas 

entidades e todos os fluxos de informação entre as mesmas, bem como das funcionalidades que 

permitem e potenciam esse fluxo e geração de informação de valor acrescentado, como idealizado 

na sua versão original de 2009. 
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Figura 77: Mapa conceptual, versão preliminar (Projeto de Tese, 12 de Junho 2009) 
 

6.1.2 Análise e Desenho da Interface: a Importância da Usabilidade e 
Acessibilidade 

Não é difícil encontrar um estudo que aponte para a utilidade percecionada pelos utilizadores 

no uso de Serviços de Descoberta; mas e quanto à usabilidade e acessibilidade da interface? 

O "2.0" nos sistemas atuais não significa apenas fornecer formas de permitir o conteúdo 

gerado pelo utilizador, mas acima de tudo, o possibilitar de uma forma muito amigável e fácil. 

No entanto, e além da utilidade de todo o sistema em si, é preciso esclarecer o que se 

entende e pretende quando uma interface de utilizador é avaliada em termos de usabilidade e o 

quanto é acessível, e o que distingue esses dois conceitos. 
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A utilidade, a usabilidade e a acessibilidade podem ser claramente distinguidas como (Smith-

Atakan, 2006): 

• Útil: "o sistema suporta os objetivos do utilizador"; 

• Usável: "apoia esses objetivos de uma maneira fácil de usar"; 

• Acessível: "pode ser usado por todos os utilizadores-alvo". 

Versando sobre um campo relacionado, a Visualização de Informação, Catherine Plaisant 

(2004b, 2004a) aponta algumas questões importantes que também devem ser consideradas 

dentro de um projeto OPAC 2.0 / Próxima Geração do Catálogo / camada de Descoberta, 

nomeadamente sobre como melhorar a usabilidade geral, para que seus objetivos sejam 

alcançados e os utilizadores possam usar o sistema por conta própria com uma sensação de 

controle e satisfação (Dumas and Redish, J. C., 1999; Kuniavsky, 2003), ajudando os 

utilizadores a começar na sua utilização ("os designers precisam identificar se a sua aplicação 

vai ser usada por utilizadores principiantes ou por especialistas que terão investido tempo e 

esforço para aprender a aplicação"). 

 

 

Figura 78: “Digital readiness equation”; fonte: West, 2017 
 

Avaliação da usabilidade de um sistema 

Objetivo: avaliar a medida em que um sistema é fácil de aprender, eficiente para usar, 

recupera os resultados relevantes e é também (subjetivamente) agradável. 

Conjunto proposto de princípios a verificar (heurísticas): 

• Gerais de Interface: 

a. Consistência e padrões; 

b. Flexibilidade e eficiência de uso; 

c. Prevenção de erros; 

d. Design estético e minimalista; 

e. Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e a recuperar de erros; 

f. Ajuda e documentação; 
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g. Explicita; 

h. Emoção: nível adequado de informação mostrada; 

  (h: Jordan, 1998, pp. 37, 38; a até g: Nielsen, 2005) 

• Heurísticas específicas de Serviços de Pesquisa e acesso a recursos: 

a. Âmbito e organização dos recursos; 

b. Controle sobre seleção de conteúdo; 

c. Prevenção de erros / orientação do utilizador; 

d. Rapidez na exibição dos resultados; 

e. Relevância dos resultados; 

f. Emoção: acesso ao texto integral do documento 

 

Análise das heurísticas e algumas orientações práticas 

Consistência e padrões (standards) 

A interface deve ser avaliada se segue convenções ou terminologia de referência, texto ou 

ícones (imagens associadas a uma determinada função padrão), em comparação com outras 

partes do site ou com outros sites, e se as ações funcionais fazem o mesmo em todos os 

lugares em que podem são invocados dentro do site, e se os seus nomes são consistentes em 

toda a plataforma. 

Uma nota global sobre a facilidade de uso e intuição: os utilizadores identificam 

imediatamente a finalidade da maior parte das seções (não é obrigatório formar os utilizadores 

para que tirarem pleno partido de todas as funcionalidades do site)? 

Recomendação, diretrizes, linhas orientadoras: 

• Deve usar termos e descrições consistentes; 

• Deve ter apenas um conjunto de estilos para os hiperlinks (ativo, desabilitado, 

atual, hover [“visitado” neste caso não faz muito sentido ser diferente, pois a vasta 

maioria das páginas não é estática]); 

• Deve fornecer ajuda contextual ao lado das entradas que são únicas a este sistema 

(uma curta mensagem do seu propósito, escondida por defeito); 

• Deve ter todos os links que são comuns ou pertencem a um determinado grupo de 

funções, no mesmo lugar, em todas as páginas. 
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Flexibilidade e eficiência de uso 

Nesta heurística é avaliado se o sistema acomoda diferentes perfis de utilizador, ou seja, se 

ele implementa algum tipo de funções especializadas ou definindo "atalhos" que os utilizadores 

experientes podem invocar/tomar para "fazer o trabalho" de um modo mais rápido e mais fácil 

(menos passos que um utilizador principiante pode precisar quando ajudado a começar). Um 

conceito-chave é o design para um uso contextual que se adequa às necessidades imediatas do 

utilizador. 

 

Prevenção de erros 

Mais importante do que programar e desenhar um sistema para o sucesso, é olhar em 

frente e projetar para mitigar o erro. De facto, enquanto chegar ao fim de uma interação sem 

erros pode ser considerado normal (neutro para o nível de satisfação do utilizador), um sistema 

que não lida bem ou que não foi projetado para lidar com possíveis situações de erro, pode 

gerar um sentimento de insatisfação e frustração.  

 

Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros 

São as mensagens de erro explícitas na identificação da causa do problema e soluções 

possíveis, em linguagem natural simples que os utilizadores podem entender (e não apenas 

códigos de erro de programação)? 

 

Estética e design minimalista 

Esta heurística avalia se a interface apresenta a quantidade certa de informação, escrita ou 

visual, e as mensagens do sistema são concisas e precisas (diálogo com o utilizador). 

 

Ajuda e documentação 

O sistema fornece ajuda contextual? É conciso e descreve passos concretos? O utilizador 

pode procurá-la ou para o conteúdo local? 

Recomendação, diretriz: 

• Quebrar a informação de ajuda em pequenos blocos, contextuais e com dicas 

rápidas, para cada um dos possíveis grupos de ações envolvidas. 

 

Explícita (de fácil reconhecimento/perceção do seu uso) 

Esta heurística complementa a 1a), consistência e padrões, no sentido em que lida com o 

grau de quanto as funções específicas do sistema são facilmente identificadas (o seu propósito 

e os seus efeitos) pelo seu ícone ou texto, no contexto particular onde são chamados. É assim a 

qualidade que permite ao utilizador identificar a sua funcionalidade sem a necessidade de 

explicação prévia, intuitivamente ou com base em experiências anteriores. 
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Recomendações, diretrizes:  

• Os ícones e sua função devem ser imediatamente identificados pelo utilizador, seja 

pelo seu design ou pelo texto alt associado; 

• Igualmente, ou talvez ainda mais importante, podendo esta não ser uma diretriz 

consensual, o Serviço deve adotar a terminologia usada pelos utilizadores e não a 

dos Bibliotecários / Profissionais de Informação, por mais difícil ou contranatura que 

possa parecer para os últimos, dada a sua formação. 

 

Emoção: nível adequado de informação 

Mostrar apenas o título do artigo na lista de resultados pode ser insatisfatório, pois o 

utilizador pode não ter informação suficiente para avaliar a pertinência desse documento no 

âmbito pesquisa efetuada; apresentar um extenso resumo e/ou campos "secundários" 

(especialmente com dados administrativos) para cada registo, tornando a página longa, pode 

causar alguma frustração no utilizador devido ao excesso de informação. 

Recomendação, diretriz:  

• O nível de informação deve ser equilibrado e suficiente para o utilizador tomar uma 

decisão rápida e sem esforço sobre a pertinência de um determinado documento 

para a sua pesquisa (título e as três primeiras linhas do resumo, por exemplo). 

Também uma quantidade correta de assuntos, autores e títulos de periódicos (se o 

sistema também indexa ou recupera os registos de artigos de Bases de Dados 

externas), deve ser apresentado a fim de filtrar a pesquisa, concedendo ao utilizador 

a possibilidade de expandir cada lista para ver todas as entradas nelas. 

 

Âmbito e organização dos recursos 

Nesta entrada é avaliada a cobertura dos recursos (em que nível o seu âmbito abrange as 

necessidades informativas dos utilizadores) e a quão equilibrada é a sua categorização 

(subgrupos dentro de cada uma das principais categorias de recursos). 

 

Controle sobre a seleção de conteúdo 

Esta heurística avalia o grau de liberdade que o utilizador tem na seleção de fontes, tipos 

de documentos, com melhores classificações (“estrelas”), comentados por outros utilizadores, 

etc., de acordo com as suas necessidades ou preferências. 

 

Prevenção de erros/orientação do utilizador 

Os hábitos de pesquisa no Google afetam as expectativas de pesquisa em Serviços de 

Pesquisa de informação científica? Qual é o preço relativo do erro em comparação com outros 

sistemas (sem ser de Pesquisa Federada, mas repositórios centrais ou Catálogos)? 
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Devido à resposta extremamente rápida dos motores de pesquisa Web como o Google, os 

utilizadores não se importam se o(s) termo(s) de pesquisa são ou não os mais corretos para uma 

determinada pesquisa, pois eles podem-se dar ao luxo de executar várias pesquisas, numa 

metodologia baseada no método “experiência-erro” (“trial by error”), recebendo a informação 

desejada, mesmo assim, num espaço muito curto de tempo. Eles até não se importam se os 

termos estão escritos corretamente basta digitar algo relativamente parecido com o pretendido e, 

por exemplo no Google, o mecanismo de sugestões irá apontar o(s) termo(s) correto(s), sendo 

apenas mais um clique (a atenção a digitar corretamente o(s) termo(s) demoraria mais). Assim, 

podemos dizer que o Google e afins têm um preço de erro muito baixo. Isto não é definitivamente 

o caso dos serviços tradicionais de pesquisa de informação (Catálogos Bibliográficos, de 

Bibliotecas Digitais e afins) sem mecanismos de sugestão de termos, a pesquisa não devolve 

nenhum resultado, pois não providenciam orientação de como chegar ao(s) termo(s) correto(s). 

Podemos assim dizer que estes sistemas têm um preço de erro muito elevado. 

No caso dos motores de pesquisa federada, mesmo que equipados com mecanismos de 

sugestão de termos, dado que cada pesquisa demora muito mais tempo que qualquer um dos 

outros Serviços, também estes têm um preço de erro muito elevado. Assim, se o sistema de 

Pesquisa e Descoberta requer que seja efetuada uma Pesquisa Federada, apresentando os 

assuntos e autores mais frequentes, obtidos a partir dos resultados, para que o utilizador possa 

filtrar esses registos, é um passo mais perto na diminuição desse preço, fornecendo alguma 

orientação aos utilizadores, reduzindo o trabalho de “adivinhação” e tentativas-erro. 

Felizmente que a tecnologia por detrás dos Serviços de Descoberta é na maior parte dos 

casos a mesma que equipa os principais motores de pesquisa na Web, sendo o indexador 

Lucene SOLR da Apache (referido anteriormente) um desses bons exemplos, pois este executa 

pesquisas de milhões de registos em alguns milissegundos. Graças à incorporação de um 

mecanismo de sugestão de termos presentes nos registos indexados localmente, este indexador 

permite assim um baixo preço de erro, implementando uma abordagem metodológica para a 

pesquisa baseada no método “experiência-erro”. 

 

 

Figura 79: Prevenção de erro / Orientação do Utilizador no Sistema implementado (ver Cap. VII) 
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Rapidez na exibição dos resultados 

Sempre que uma pesquisa envolve o acesso a fontes externas em tempo real, não é uma 

operação rápida, com a fonte mais lenta a ditar o intervalo de tempo mais alto que uma pesquisa 

pode ter (limitada por um período máximo, quando o sistema considera que passou o "tempo 

limite" [timeout]). 

A expectativa do utilizador, definida pela rapidez de resposta do Google e afins (como o 

Google Scholar dá), dificilmente pode ser alcançada, mas servidores com uma superior 

capacidade de processamento e redes cada vez mais rápidas, além de protocolos de 

transferência de dados mais leves, tais como os serviços Web | APIs RESTful / solicitações 

AJAX e respostas JSON, ajudam a atenuar essa diferença. 

 

Relevância dos resultados 

Embora com ferramentas e recursos para dar resultados altamente pertinentes para uma 

determinada pesquisa, há questões que precisam ser abordadas, como por exemplo a ordem 

com que os registos são mostrados e os critérios usados na sua classificação em termos de 

relevância. 

Recomendação, diretriz:  

• Apresentar uma explicação de como a relevância é calculada (pode estar 

“escondida” por defeito, com um ícone que permita a sua visualização a pedido). 

 

Emoção: acesso texto integral do artigo 

Para a grande maioria dos utilizadores, o objetivo final de pesquisar num Serviço de 

Descoberta que inclua Bases de Dados assinadas pela Instituição, periódicos ou materiais em 

Acesso Aberto (de repositórios institucionais, por exemplo), é encontrar e aceder a documentos, 

em linha ou num formato de download, para os ler e analisar. O resumo apresentado na lista de 

resultados pode não ser suficiente para avaliar da sua importância ou obter uma visão do seu 

conteúdo. Encontrar um documento que, a julgar pelos dados apresentados, é realmente 

pertinente para a investigação em curso e não ter acesso ao seu texto integral pode ser uma 

experiência frustrante ou, pelo menos, insatisfatória q.b..  

Para ajudar o utilizador a localizá-los, este sistema deve ser complementado com um de 

serviços contextuais (como SFX da Ex-Libris) que tenha uma Base de Dados própria e que 

permita encontrar fontes que fornecem o texto integral para esse documento específico, ligando 

automaticamente ao mesmo na(s) fonte(s) remota(s), quando disponível. 
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6.2 A componente motriz do Modelo Conceptual, “Pesquisa 4.0”: 
novas dinâmicas de pesquisa e descoberta de informação 
científica e cooperação entre investigadores160 

Um novo paradigma de pesquisa e descoberta, resultante de uma dinâmica social de quatro 

elementos – o utilizador, os recursos, as comunidades do utilizador (os seus pares, utilizadores 

com interesses comuns) e o mapeamento semântico dos metadados: “Pesquisa 4.0” (termo 

proposto pela primeira vez na Conferência “X Congresso da LUSOCOM – Comunicação, Cultura e 

Desenvolvimento”, comunicação e artigo “Pesquisa 4.0 – novas dinâmicas de pesquisa e 

descoberta de informação científica e cooperação entre investigadores, potenciadas por um 

sistema de agregação de informação e da atividade dos seus atores” (Bento & Oliveira, 2012a), e 

posteriormente uma versão refinada e de um modo mais amplo no artigo com o mesmo título 

desta secção, editado na publicação periódica referência, revista por pares, “Perspectivas em 

Ciência da Informação”, vol.19 no.2, Abril/Junho 2014 (Bento & Oliveira, 2014). Em plena 

interação potenciada pelo Serviço de Descoberta, estes quatro elementos geram uma rede social 

dinâmica, não só de atores humanos como de recursos, mas acima de tudo, de um capital social e 

cultural superior. 

Para além de a comunidade nunca ter sito tão extensa como o é atualmente, de nunca se ter 

publicado tanto como agora, em especial com os modelos de publicação associados ao Acesso 

Aberto (Open Access), seja este modelo na sua vertente Via Verde ou Via Dourada, e de nunca o 

ciclo de vida do conhecimento ser tão curto como o é atualmente, há a acrescentar a informação 

produzida pelos utilizadores (a chamada UGC - User Generated Content) associada a esses 

registos. No atual paradigma, a extensa oferta de serviços de partilha e recomendação, baseados 

em componentes Web 2.0, é propenso a que a informação fique dispersa por esses vários 

serviços externos (como é o atualmente, praticamente na integra), ou seja, informação não 

passível na sua grande maioria de ser integrada ou agregada (e desse modo ficando praticamente 

invisível para os restantes membros da comunidade) ou mesmo sem garantia de preservação 

futura. Urge assim desenhar e colocar em prática uma estratégica, suportada tecnologicamente 

pelos mesmos componentes que se encontram nesses serviços externos, mas disponibilizados de 

um modo integrado, localmente, pelas Bibliotecas e Centros de Documentação. Não se deve, 

contudo, descorar a possibilidade da partilha nesses serviços externos e de os mesmos 

                                                           

 

 
160 De notar que os conteúdos deste subcapítulo foram originalmente e na sua essência apresentados na 
Conferência “X Congresso da LUSOCOM – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento” (GT 11. 
Epistemologia da comunicação, Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 27 – 29 de 
Setembro 2012) (Bento & Oliveira, 2012a), apresentados numa aula de Aula de Tecnologias para a Biblioteca 
Escolar  (Pós-graduação em Bibliotecas Escolares, a convite da Docente Responsável, Prof.ª Cândida Silva) 
(Bento, 2013), e posteriormente publicados  no artigo “Pesquisa 4.0: novas dinâmicas de pesquisa e 
descoberta de informação científica e cooperação entre investigadores”, no periódico de referencia em 
Língua Portuguesa, “Perspectivas em Ciência da Informação”, vol.19 no.2, Abril/Junho 2014 (Bento & 
Oliveira, 2014). 
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remeterem para este novo Serviço (local, via link do registo partilhado), mas com todos os 

comentários e revisões a serem refletidas ou terem uma cópia no Serviço de Descoberta local. 

Com esta estratégia deseja-se dar um duplo contributo à comunidade científica: por um lado, 

sistematizar e preservar a produção académica e cultural dos membros de uma determinada 

comunidade (dentro da Universidade ou qualquer outra instituição de Ensino Superior), e por 

outro, tornar essa memória acessível para que ela contribua para enriquecer o trabalho 

desenvolvido gerando um efeito de conservação e disseminação que contribua para a inteligência 

coletiva e cognição social desta comunidade e, também, para a comunidade externa.  

Neste novo modelo de Pesquisa, Descoberta e Partilha de informação, o utilizador e toda a 

sua envolvente (atividades e informação associada ao seu perfil ou comunidades a que pertença) 

assumem uma dimensão fundamental na geração de informação adicional, contextualizada às 

necessidades específicas dos seus utilizadores, promovendo redes sociais entre os mesmos. 

Assim o Serviço de Descoberta não é só um integrador ao nível dos conteúdos, mas também 

um explorador das ações dos seus utilizadores e agregador das suas contribuições. Este novo 

conceito de Serviço de Descoberta, por ser “2.0” por natureza, traz para o paradigma dos recursos 

de informação o que sempre se verificou no resto da academia: numa fase inicial os alunos 

beneficiam de todo o saber acumulado da instituição e numa fase mais avançada contribuem para 

esse saber, com os seus projetos e investigação de final de Curso, dissertações de Mestrado e 

teses de Doutoramento. Assim, os utilizadores neste novo paradigma, no Serviço de Descoberta 

beneficiam de todo o valor base do recurso em si, mas também de toda a informação adicionada 

por utilizadores anteriores, quer de um modo ativo (adicionando tags, comentários, informação de 

recursos relacionados, etc.), quer de um modo passivo (pelo empréstimo ou consulta do recurso). 

E como um mecanismo vivo, os recursos aí referenciados ganham valor pela utilização dada por 

estes novos atores e pelo valor que acrescentam de um modo ativo aos mesmos. Em vez de uma 

mera base de dados do conjunto de recursos à disposição dos utilizadores, com uma utilização em 

tudo semelhante à feita nas obras das estantes da Biblioteca, por não se adicionar valor às 

mesmas, este novo modelo de Serviço de Descoberta incentiva a que os utilizadores “sublinhem” 

passagens do artigo ou livro (do acervo físico da Biblioteca ou e-books), e tirem notas, só que em 

vez de o fazerem diretamente no livro ou artigo, o façam numa plataforma digital (no próprio 

Serviço de Descoberta), em campos próprios associados ao registo da obra. 

Deste modo, a presente visão leva a antes referida para um Catálogo 2.0 ainda mais longe ao 

atribuir aos recursos, objetos de informação, também o papel de atores no sistema, tendo estes 

igualmente uma vida social, de “nascença” (por serem do mesmo autor [“irmãos”], assunto 

[“primos”]) ou lhes dada pela utilização e recomendação dos seus utilizadores (por serem de 

algum modo do mesmo grupo [“amigos”]). Neste modelo de Serviço de Descoberta, os recursos 

tornam-se “amigos” dos atores humanos por terem sido “apresentados” (recomendados) por 
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outros utilizadores. Ao estabelecerem esta ligação, quer os recursos, quer os utilizadores, alargam 

a sua rede social em novas ramificações de recursos, utilizadores e comunidades. 

 

Figura 80: Os recursos sempre foram eles próprios atores, tendo a sua própria rede; quando um autor cita 
outros recursos, expande a rede “social” dos mesmos (imagem, fonte: http://www.academia.edu/) 

 

As Folksonomias, crowdsourcing, inteligência coletiva e sabedoria das massas 

desempenham um papel fundamental neste novo paradigma de Descoberta de Informação 

Científica, Pesquisa 4.0. Com esta designação desejamos também enfatizar as 4 dimensões: 

pesquisa, descoberta, acesso, e a recomendação e partilha de recursos, resultante de uma 

dinâmica social entre os quatro elementos-chave: utilizador, recursos, mapeamento 

semântico de metadados (vários milhões de registos indexados localmente) e 

comunidades/redes sociais do utilizador (seus pares, utilizadores com interesses comuns). Em 

plena interação, potenciada por um sistema de suporte adequado, estes quatro elementos geram 

uma rede social dinâmica, autossustentável, e com garantia de preservação futura. Uma rede 

social não só de atores humanos, mas dos recursos em si, assumindo assim também estes o 

papel de atores no sistema. Num cenário de "Pesquisa 4.0", os recursos assemelham-se a outros 

objetos na "Internet das Coisas" e a principal característica da "Web 4.0", uma maior integração 

em tempo real entre indivíduos e objetos, com que interagem através de mundos virtuais ou 

serviços. O resultado final pretendido: uma rede social com um capital cultural e social superior, 

com benefícios mútuos não só para os atores humanos, mas também para os próprios recursos. 
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Os atores humanos podem “vir e ir”, mas o valor que eles adicionam ao interagirem com os 

recursos (adicionando valor aos mesmos de forma ativa, ou apenas pelo seu uso já estão a 

adicionar valor aos mesmo, de forma passiva, dado que pode ser usado para recomendar esses 

recursos a utilizadores com interesses idênticos), esse permanecerá. 

6.2.1 O derradeiro elemento que potencia a Descoberta em Contexto: a 
componente Social 

Neste novo paradigma de “Pesquisa 4.0”, a componente de Comunidade, a dinâmica de 

interação social dos utilizadores, assume um papel de extrema importância não só pelas 

interligações que se estabelecem entre os atores humanos, destes com os atores “informacionais” 

(recursos) e entre estes mesmos, via ligações semânticas ou potenciadas pela informação 

adicional acrescentada pelos atores humanos. Acima de tudo, para além dos seus gostos ou 

preferências, o elemento social dos utilizadores, a informação relativa a que Comunidades 

pertencem, é o verdadeiro elemento determinante para facultar a derradeira experiência em 

termos de Descoberta de Informação Científica, em especial perante o cenário cada vez mais real 

de haver Serviços de Descoberta que não só englobam recursos locais como uma miríade de 

recursos externos (milhões de registos), abundante em fontes, mas também em conceitos e 

cobertura de temáticas. 

Perante esta imensidão e abundância de recursos, que mesmo uma “equação de pesquisa” 

bem elaborada resulta numa extensa lista de resultados, como se pode garantir que os resultados 

em primeiro lugar são realmente os mais relevantes? A relevância atribuída a um determinado 

recurso no contexto de uma determinada pesquisa, por mais ou menos complexa que seja a sua 

equação ou fórmula de cálculo subjacente, sempre foi encarada como uma mera média 

ponderada resultante da soma da frequência dos termos pesquisados, atribuindo valores 

diferentes aos campos onde os mesmos aparecem, no caso da pesquisa por “palavra-solta”, pela 

sua proximidade no registo (no mesmo ou em diferentes campos do mesmo [apenas na pesquisa 

por “palavra-solta”]). Nesta equação e recentemente, em especial em meios académicos, 

começou a adicionar-se o valor da “data de publicação”, maior valor quanto mais recente for a 

mesma (em especial no campo das ciências exatas, mas importante em qualquer área, dada a 

vertiginosa evolução do conhecimento, em que uma determinada teoria ou equação considerada 

“referência base” se torna obsoleta em menos de uma década). 

Contudo, por muito bem que esteja “afinada” essa equação, seja rica em micro-critérios de 

avaliação, atingir o que podemos aqui também chamar de “efeito Google”, de o(s) recurso(s) 

pretendido(s) estar(em) na primeira página de resultados (idealmente nos primeiros 10), muito 

dificilmente se conseguirá, dada a referida enorme oferta base de recursos. E aqui, à semelhança 

da notória valorização dos termos de pesquisa sugeridos apresentados pelo Google quando se 

começa a escrever o pretendido, uma valorização facilmente identificada com o chamado 

“trending” (isto é, temas mais em voga no momento, sejam relativos a acontecimentos da 
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atualidade, sejam relativos a novos filmes ou outros recursos de entretenimento), a componente 

social, global ou de uma Comunidade específica pode fazer a excelsa diferença e dar mais 

relevância a recursos que são realmente relevantes nesse determinado contexto. Pesquisas, 

temas ou recursos mais populares, nada mais são que o espelho de puro, supramencionado, 

“crownsourcing”. Se ao mesmo introduzirmos uma componente de valorização local ou da 

comunidade, os Serviços de Descoberta podem oferecer a verdadeira experiência “Google” e algo 

mais: os recursos mais relevantes, não só nesse momento, como o Google aparenta dar mais 

relevância, mas acima de tudo para o utilizador em questão. 

A envolvente social do utilizador, facilmente determinável num meio académico (pois 

frequenta um determinado Curso, está inscrito em determinadas Unidades Curriculares, é 

investigador numa determinada área, etc.), complementada com, ou tendo pelo menos como 

base, a fornecida pelo mesmo no seu perfil, pelos seus “gostos”, partilhas, comentários, etc., é a 

derradeira dimensão extra que até agora faltava aos sistemas de pesquisa, lineares, 

unidimensionais por natureza, dada a sua concepção mais tecnicista. O utilizador passa de facto a 

ser considerado uma pessoa pelo sistema, com um percurso histórico de pesquisa e com uma 

rede social na qual essa pesquisa se insere, ou seja, a Pesquisa 4.0 é contextual, não apenas do 

ponto de vista semântico, mas também social. O Serviço de Descoberta torna-se assim “rico”, 

quer por ser um agregador de várias fontes, quer pela sua componente participativa/colaborativa, 

com possíveis mais-valias na criação e identificação de comunidades de utilizadores com 

interesses comuns. 

Esta dimensão social habilita os Serviços de Descoberta com a possibilidade de 

implementarem algoritmos “inteligentes”, adaptáveis e evolutivos. Ao acumularem uma cada vez 

mais rica coleção de dados de inteligência obtidos de cada Comunidade de utilizadores que 

servem, como massa crítica que é, estes permitem-lhe de certa forma “emular” a componente de 

avaliação e seleção (Inteligência Artificial conseguida resultante da análise de muitos dados, Big 

Data). Mas como avançado antes, um Serviço de Descoberta, por mais dados que tenha (e poder 

de computação para os tratar, usando algoritmos inteligentes), jamais poderá substituir a 

componente humana fulcral da Literacia de Informação (Informacional) que é a relativa ao 

“Pensamento Crítico”. E como igualmente avançado antes, sem prejuízo para a constatação 

anterior, podemos de certa forma considerar essa componente facilitada pelo Serviço de 

Descoberta, a de avaliação e seleção, como uma versão elementar do mencionado “Pensamento 

Crítico”. 
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Figura 81: Partilha e Comunidade, a descoberta via rede social dos recursos  

(Os utilizadores podem entrar e sair, mas o valor que adicionam fica) 
 

O conceito aqui avançado de “Pesquisa 4.0” implementado na componente operacional de 

um Serviço de Descoberta, permitirá “ajudar” os seus utilizadores nas cinco etapas afetas à 

Literacia Informacional, potenciado a sua autonomia no processo de pesquisa, análise crítica e 

seleção da informação, que após ser transformada em conhecimento, deve possibilitar e potenciar 

a sua partilha com a comunidade, que inclusive pode estar presente, ajudando assim em todas as 

etapas. 

 

 

 
 

Figura 82: De Encontrar a Partilhar, o contributo do Modelo proposto para a Literacia Informacional 
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CAP. VII – IMPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
DO MODELO CONCEPTUAL 

7.1 Planeamento do Sistema 

A conceptualização do modelo e posterior implementação de um protótipo funcional foi alvo 

de uma abordagem sistémica própria do planeamento de Sistemas de Informação. 

Nomeadamente, por ser um sistema cujo seu potencial advém de atividades humanas e cujo seu 

planeamento resulta das necessidades verificadas atualmente ao nível do sistema presente 

(desenvolvimento numa abordagem bottom-up), identificou-se como perfeitamente adequada a 

metodologia SSM, Soft Systems Methodology, para a análise e especificação de requisitos. Esta 

metodologia assenta em sete passos (Dick, 2002): 

1. Descrever a situação problemática; 

2. Selecionar os sistemas relevantes; 

3. Designar os sistemas relevantes; 

4. Modelar os sistemas relevantes; 

5. Comparar os modelos com a realidade percecionada; 

6. Definir possíveis mudanças que sejam possíveis e exequíveis; 

7. Executar as necessárias ações para melhorar a situação problemática. 

Estes passos podem-se dividir em dois grupos, mediante se estão diretamente relacionadas 

com a representação do mundo real, passos iniciais 1, 2 e finais 5 a 7, ou se ocorrem na dimensão 

do pensamento sistémico sobre o mundo real, passos 3 e 4 (Soares, 2005, p. 25):  

 

Figura 83: SSM, passos no “mundo real” e na dimensão do pensamento sistémico sobre o mundo real 
(fonte: Soares, 2005, p. 25) 
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De notar que este modelo contempla uma análise conhecida pelas iniciais dos diferentes 

papéis ou fatores, CATWOE (“Customers – Actors – Transformation process – World view – 

Owners – Environmental constraints”) (Mulder, sem data), que afetam o grau de sucesso na 

implementação e desempenho do sistema (Jarvis, 2009): Clientes (quem beneficia do sistema), 

Atores (quem opera o sistema), Transformações (que processos, movimentos ou fluxos), Visão do 

Mundo (a que condições é que o sistema tem que se adaptar; original: Weltanschauung), Donos 

(quem tem o poder de decisão e como o exerce) e Ambiente (tendências, eventos, etc.). No 

presente projeto, alguns destes papéis tiveram um papel determinante e foram logo devidamente 

identificados, de um modo dinâmico, pois a janela temporal de mais de dois anos foi ampla q.b. no 

que toca a estas matérias.  

Planos de contingência 

Consistindo o plano principal na construção de um enorme mashup de serviços e 

funcionalidades integrados num sistema único, um OPAC com capacidades de pesquisa integrada 

noutras fontes, pré-enriquecido com os dados dos utilizadores da comunidade UA, 

Departamentos/Escolas/Laboratórios de Investigação, cursos e disciplinas, avançaram-se três 

cenários alternativos à implementação local (na integra, plano principal) do sistema 

conceptualizado: 

• Plano de Contingência A: 

Ligação do OPAC das Bibliotecas UA a um outro sistema local com componentes 

participativas / colaborativas e de comunidade; 

• Plano de Contingência B: 

Inclusão no OPAC das Bibliotecas UA de componentes participativas / colaborativas 

e de comunidade, de um sistema externo (invocados via APIs ou web services);  

• Plano de Contingência C: 

Ligação do OPAC das Bibliotecas UA a um sistema externo que forneça 

componentes participativas / colaborativas e de comunidade. 

Felizmente não foi necessário recorrer a nenhum destes planos de contingência, uma vez que 

as componentes fulcrais do Modelo Conceptual foram implementadas com sucesso sistema base 

eleito, VuFind, sendo as restantes componentes puramente conceptuais facilmente extrapoladas 

mentalmente das implementadas. 
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Desenvolvimento ágil continuo  

Dado que a equipa de desenvolvimento e o dono do produto é uma equipa de uma pessoa (o 

autor), sendo contudo as partes interessadas uma equipa mais ampla, a do autor, da equipa de 

responsáveis dos SBIDM (e em certo forma, de toda a comunidade VuFind, pois as melhorias ai 

implementadas foram partilhadas nessa mesma comunidade), foi possível adotar uma 

metodologia ágil no desenvolvimento e melhorias continuas do sistema, uma versão simplificada 

de ALM, Application Lifecycle Management (Gestão do Ciclo de Vida de uma Aplicação 

(MICROSOFT, 2009)), que por si já é uma variante específica do standard SDLC, Systems 

Development Life Cycle (Ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas), focada na gestão do 

desenvolvimento, operação, manutenção e melhorias de Serviços específicos (aplicações). 

 

Figura 84: ALM, Application Lifecycle Management (Gestão do Ciclo de Vida de uma Aplicação (fonte: 
AGILECADENCE, 2018) 

 

O ALM talvez possa ser melhor percecionado quando colocado em termos de DevOps 

(Desenvolvimento <> Operações; ver ATLASSIAN, 2018), nomeadamente como representado na 

figura 84. 
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Figura 85: DevOps, Desenvolvimento e Operações (fonte: TATVASOFT SOFTWARE DEVELOPMENT 

COMPANY, 2017) 
 

Este ciclo contínuo permitiu que as melhorias pudessem ser efetuadas sobre outras já 

aprovadas anteriormente, representando deste modo um processo acumulativo de 

desenvolvimento, uma adição granular de valor acrescentado, ao longo dos seus pouco mais de 2 

anos de desenvolvimento e disponibilização para testes de discussão e uma futura aceitação 

(início de 2011 a meados de 2013). 

7.2 A escolha do sistema base 

O mês de Março de 2011 constituiu um marco na evolução do presente projeto por se ter 

encontrado um sistema, que apesar de origem não implementar os componentes desejados no 

modelo a testar, mas que com a sua flexibilidade, viabilizou a sua implementação e logo, desse 

modo, o estudo proposto neste projeto, nomeadamente o estudo de caso com uma versão 

funcional do modelo proposto recorrendo ao método de investigação social, pesquisa qualitativa 

com Focus Groups. 

A solução eleita (VuFind), implementada várias vezes / vários cenários de sistemas de 

suporte, de conteúdos e funcionalidades, sendo cada um destes cenários testado à exaustão e 

melhorado de acordo com esses testes, com o desenvolvimento de componentes que permitiram 

testar partes do modelo proposto, respondeu positivamente a todos os critérios base (e alguns 
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extra) avançados no Projeto de Tese, incluindo a implementação de uma componente identificada 

como opcional desde o início dos trabalhos, a pesquisa em tempo real em fontes externas cuja 

colheita dos seus registos não é disponibilizada ou permitida. 

As razões da escolha do VuFind sobre outros sistemas Open Source são principalmente as 

elencadas em “3.1.2.1 Possíveis soluções para implementar uma camada de Descoberta”, secção 

“Open Source” > “VuFind”. Além de todas as funcionalidades de pesquisa e tratamento dos 

resultados consideradas essenciais num sistema OPAC 2.0, que aqui recordamos: 

• Correções ortográficas e sugestões de termos alternativos, mesmo para pesquisas 

que recuperem registos; 

• Resultados de pesquisa com base na relevância; 

• Navegação facetada com sugestão de assuntos para expandir a pesquisa atual; 

• Navegação alfabética melhorada com os metadados das Autoridades (notas 

contextuais, descrição, rastreio/seguimento e referências ["ver", "ver também"]); 

• Melhora as listas de resultados com biografias de autores (Wikipedia), registos com 

críticas de leitores da Amazon, lista de resultados e registos com capas do Google, e 

links para a visualização do Google Livros, quando disponível; 

• Possibilita que utilizadores registados adicionem tags e comentários aos registos, 

assim como de os salvar como favoritos em listas privadas ou públicas (e de gerirem 

essas listas, e registos nas mesmas, a qualquer momento); 

• Tem um conjunto de ferramentas para salvar e partilhar pesquisas e registos, e 

subscrever um feed RSS para cada pesquisa; 

• Gera citações, tendo o autor criado o script para gerar a Norma Portuguesa 405 

(NP405); 

• Exporta registos bibliográficos para programas de gestão de referências bibliográficas 

(e.g., EndNote, RefWorks) ou em formatos padrão (BibTeX); 

• Um servidor OAI-PMH permite a partilha dos registos indexados localmente com 

outros sistemas externos 

Mas acima de tudo, e também como indicado nesse capítulo, de vital importância para a sua 

adoção neste contexto, o VuFind oferece de raiz tais funcionalidades como: 
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 Suporta métodos de interfaceamento standard, quer ao nível da estrutura de dados, 

quer ao nível de métodos e serviços que oferece para os guardar ou recuperar 

(protocolos abertos standard); 

 Elevada eficiência na capacidade de resposta, mesmo perante um cenário do 

sistema ter vários milhões de registos na sua base de dados, indexados localmente; 

 Escalável (isto é, não apresenta limitações significantes que não permitam a 

inclusão de um número crescente de registos ou informação guardada localmente, 

limitações que não sejam passíveis de não serem eliminadas ou pelo menos 

minimizadas); 

 Flexível (isto é, permite gerir os seus componentes e funcionalidades base, permite 

incorporar desenvolvimentos locais e a incorporação de registos e informação em 

formatos em uso atualmente, mas também a sua adaptação a formatos futuros); 

 Permite a importação de registos bibliográficos da Biblioteca e registos de fontes 

OAI-PMH (locais ou externas); 

 Inclui um cliente NCIP para o ILS ALEPH da Ex-Libris (o ILS da UA), que permite a 

consulta e operações sobre os dados administrativos em tempo real, como por 

exemplo verificar a disponibilidade dos exemplares, colocar reservas, obter 

informação do utilizador, empréstimos, multas, etc.). 

A toda esta extensa lista podemos juntar uma comunidade muito ativa em ambos os aspetos 

de suporte ao sistema com as funcionalidades à data (incluindo de versões anteriores), e de 

participação da definição do “road map” (sem que a instituição-mãe tenha “dogmas” ou imponha 

as suas opiniões sobre as das restantes Instituições que adotaram o VuFind, em especial as mais 

ativas nas contribuições do seu desenvolvimento). As reuniões de problemas e desenvolvimento 

são abertas a toda a comunidade, realizadas quinzenalmente às terças (9 da manhã EST), com a 

curiosidade de entre 11 de Novembro de 2014 e 22 de Maio do corrente ano (2018) as reuniões 

terem sido realizadas no espaço pessoal de reuniões do autor na EBSCO (Cisco WebEx, VUFIND, 

2018), e antes numa instalação num dos seus servidores pessoais (do autor) do Software Open 

Source, BigBlueButton (BIGBLUEBUTTON, 2018; VUFIND, 2014), desde 3 de Setembro de 2013 

(VUFIND, 2013). 

7.2.1 Fase 1 da Implementação e Testes 

Executada a tarefa crucial de avaliação/seleção do sistema base para a implementação de 

um protótipo, nesta primeira fase seguiram-se as que permitiram ter um sistema base funcional, 

com os registos do OPAC da UA carregados (uma versão 2.0 do OPAC nativo do sistema 

ALEPH): 
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• Instalação, parametrização e testes; 

• Desenvolvimento/implementação de mecanismos de ligação ao sistema ALEPH para 

importação e atualização de registos; 

• Testes iniciais sobre os registos importados. 

7.2.2 A dimensão social do desenho, desenvolvimento, implementação 
e melhorias 

Dentro do espírito deste projeto, de partilha e reutilização de informação e dados para o bem 

maior da Comunidade, e da adoção de uma solução Open Source, visou-se enquadrar o 

desenvolvimento e implementação do modelo inicial de modo a que todos os seus módulos 

pudessem ser partilhados com a comunidade em Open Source (tendo-se partilhado esse código, 

exemplo: http://VuFind.org/jira/browse/VUFIND-404 (Bento, 2011a)), enquadrado na “framework” 

base, VuFind (http://VuFind.org). Esta interação e partilha em Open Source, bem como a 

componente social relacionada (discussão e partilha), emergiu durante a fase de implementação 

do sistema como um novo objetivo, não elencado inicialmente no Projeto de Tese defendido e 

aprovado. 

7.3 Agregação das fontes identificadas como as mais relevantes 
para a Comunidade UA 

Agregação de fontes de informação (registos de diferentes fontes, internas da Universidade 

de Aveiro ou externas), consideradas relevantes para as diferentes sub-comunidades de estudo e 

investigação que constituem a Comunidade dos diferentes utilizadores da UA. 

 

 
Figura 86: Fontes integradas, da UA e Externas 

 

À data da retirada do Sistema de acesso público, do servidor da UA (em que estava acessível 

via URL http://iia.web.ua.pt), em 28 de Fevereiro de 2014, a relação do número de registos por 
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fonte era (lista ordenada por fontes com mais registos; total: 8.508.062, dos quais 256.995 de 

Sistemas/Serviços da UA e 8.231.372 de Serviços externos):  

 

Fonte Nº de Registos 

PubMed Central .................................................................  2.692.472 

NDLTD - Teses e Dissertações .........................................  1.797.696 

DOAJ - Open Access Journals ..........................................  1.198.909 

CiteSeerX  ............................................................................  994.777 

arXiv e-Prints  .......................................................................  849.399 

OASISbr - Acesso Aberto BR  ..............................................  351.831 

Catálogo Bibliográfico UA  ....................................................  245.972 

SpringerOpen/BioMed Central  ............................................  172.786 

RCAAP - Acesso Aberto PT  ................................................  113.774 

InTech Open  ..........................................................................  35.207 

Ensino/Aprendizagem  ...........................................................  23.206 

Dados Abertos  .......................................................................  18.502 

RIA - Repositório Inst. UA  .......................................................  9.336 

Revistas UA em Acesso Livre  .................................................  1.687 

DOAB - Open Access Books  ...................................................  1.323 

Bibliotecas / Gestão de Informação (acesso UA/demo)  .........  1.000 

Informação/Divulgação UA (demo)  ............................................  185 

 

E por periódicos com mais de 20 mil artigos: 

 

BMJ: British Medical Journal ................................................. 336.656 

Proceedings of the National Academy of Sciences  

 of the United States of America .............................................. 93.368 

CMAJ: Canadian Medical Association Journal  ....................... 69.602 

Biochemical Journal  ............................................................... 49.898 

Journal of Bacteriology ............................................................ 47.117 

Proceedings of the Royal Society of Medicine  ....................... 37.595 

Journal of Virology  .................................................................. 34.780 

Nucleic Acids Research ........................................................... 31.720 

Annals of Surgery  ................................................................... 30.875 

The Journal of Physiology ....................................................... 29.606 

Infection and Immunity ............................................................ 27.583 

Plant Physiology  ..................................................................... 26.964 

British Medical Journal (Clinical research ed.)  ....................... 26.744 
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Journal of Clinical Investigation ............................................... 24.831 

Applied and Environmental Microbiology  ............................... 24.475 

Journal of Clinical Microbiology ............................................... 23.388 

The Journal of Experimental Medicine  ................................... 21.531 

Connexions  ............................................................................. 21.055 

7.4 Enriquecimento da informação base em cada registo 

 

  

 

Enriquecimento da informação base em cada registo, isto é, dos metadados obtidos 

diretamente de cada fonte, quer este enriquecimento tenha sido feito por algoritmos desenhados 

especificamente para cada fonte, e executado aquando da sua indexação, ou via informação 

obtida em tempo real de Serviços Externos. 

As funcionalidades oferecidas nesta implementação consistiram, e na Lista de Resultados, 

como recuperação de informação externa, no módulo de Autor e módulo de Assunto, ambos tendo 

como fonte a Wikipédia, 

 

Figura 87: Recuperação de informação externa,  
módulo de Autor (fonte: Wikipédia) 
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Figura 88: Recuperação de informação externa, módulo de Assunto,  
exemplo de termo em Português (fonte dos dados: Wikipédia) 

 

 

 

 
Figura 89: Recuperação de informação externa, módulo de Assunto, exemplo de termo em Inglês (fonte dos 
dados: Wikipédia), com os termos sugeridos em Português, e o mapeamento dos termos em Inglês com os 

Português na pesquisa e registos (“Astrophysics”<>”Astrofísica”) 
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e em ambos a lista de resultados e registo completo, do enriquecimento do registo com 

informação externa proveniente do Google Books, nomeadamente das capas, resumo / sumário, e 

ligação para a pré-visualização (recuperada e mostrada dentro do sistema, em tempo real). 

 

Figura 90: Enriquecimento do registo com informação externa, 
 lista de resultados e registo completo (fonte dos dados: Google Books) 

 

7.5 Componentes Web 2.0: partilhar e receber informação externa 
de Serviços Web 2.0 

"Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor" 
Madre Teresa De Calcutá 

 

 
 

Funcionalidades de obtenção ou adição de informação adicional que permitam melhor avaliar 

da pertinência desse registo para um determinado estudo, docência ou investigação, via 

componentes de índole Web 2.0, desde comentários nos registos, adição de tags, os adicionar a 

listas públicas (criadas pelo utilizadores e colaborativas [públicas ou privadas] num futuro próximo, 

adição de tags, votação, discussão dentro do próprio registos, à partilha com outros utilizadores, 

por ventura, uma grande parte exterior à comunidade UA, nas principais redes sociais e de 

bookmarking, e da possibilidade de estes participarem a discussão dentro do registos ou fazerem 

o share dessa partilha ou de outros registos igualmente pertinentes recomendados pelo Serviço ou 

descobertos no nomes por esses utilizadores (membros da comunidade onde foi feita uma partilha 

inicial). 



 
 

 

 

 

 

177 
 

 

Nesta categoria, encontram-se duas funcionalidades desenvolvidas pelo autor para este 

efeito: a de Votação (5 estrelas com a granularidade de ½ estrela), 

 

Figura 91: Componentes participativas, classificação (estrelas)  
e tags colocadas por outros utilizadores 

 

 

Figura 92: Enriquecimento do registo com informação externa, registo completo, 
avaliações e comentários (fonte dos dados: Amazon) 
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e a de Partilha e Discussão em Comunidade: 

 

Figura 93: Partilha e Comunidade, partilha e discussão em redes sociais 

7.6 Contextualização e ajuda na utilização do Serviço / Sistema 

Para além da ajuda específica de cada entrada na página de pesquisa do Serviço, via uma 

“camada extra”, uma ideia “adaptada” da funcionalidade que a Google colocou no lançamento da 

nova versão do seu serviço de mail (Gmail) na altura, e já numa das últimas versões da interface, 

  

Figura 94: “Camada extra” de ajuda rápida na utilização das opções na interface da página inicial 
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que aparecia ao seu clicar no ponto de interrogação em frente ao campo de pesquisa, mantendo 

todas as opções funcionais na interface (caixa de pesquisa e ligações, imagem acima), 

 

Figura 95: Invocar a ajuda rápida na utilização das opções na interface da página inicial 
 

o autor criou inicialmente uma ajuda geral sobre todo o sistema, em “iia (beta): Informação 

Integrada UA, Ajuda” (Bento, 2012a), cobrindo áreas como (entradas com link direto para essa 

página), baseada na versão de então, uma das iniciais do Serviço: 

• Porquê? 

• Implementação: do modelo conceptual ao modelo funcional 

• Funcionalidades: Serviços de Descoberta, Recomendação, Acesso e Partilha 

o Página inicial: 

 Uma única caixa de pesquisa; 

 Percorrer coleções; 

 Aceder ao seu Espaço Pessoal; 

 Change Interface's Language; 

 Interface "mobile"; 

o Página de resultados; 

o Registo Completo: 

 Registo de um livro (OPAC das Bibliotecas UA); 

 Registo de uma fonte externa; 

 Pré-visualização melhorada no Google Books. 

Nas entradas abaixo transcrevem-se os seus conteúdos como estavam na altura em que este 

Serviço esteve disponível. 

 

 



 
 

 

 

 

180 
 

7.6.1 Página inicial 

Uma única caixa de pesquisa 

Uma “caixa de pesquisa” única (um índice central único) permite obter informação e aceder a 

recursos de uma série de fontes locais e externas selecionadas para servir adequadamente os 

interesses de ensino, aprendizagem e investigação da Comunidade da Universidade de Aveiro. 

 

 

Figura 96: Caixa de pesquisa única (versão simples, inicial) 
 

Não precisa de se preocupar em saber antemão qual a fonte mais relevante para a sua 

pesquisa.  

Nota extra, já com a interface como estava na última versão do Sistema: para além das 

opções de pesquisa por encontradas por defeito em sistemas de informação bibliográfica 

(“palavra solta” (em qualquer campo), Título, Autor e Assunto), o sistema implementado 

oferecia também a possibilidade de pesquisa por nome do Periódico, por ISBN/ISSN ou por 

tag (figura 97).  

 

 

Figura 97: Campos de Pesquisa (última versão da interface) 
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Por outro lado, o sistema tem um mecanismo de pesquisa em tempo real à medida que vai 

inserindo o termo ou frase da pesquisa, caractere-a-caractere, comumente designado por "auto-

complete", percorrendo os vários milhões de registos para encontrar os mais relevantes para a sua 

pesquisa, dependendo do campo que está a pesquisar.  

 

 
Figura 98: Funcionalidade de "auto-complete" 

 

Além disso, é possível selecionar imediatamente um registo a partir dessa lista que aparece 

abaixo da caixa de pesquisa e ir diretamente para a sua visualização em formato completo. 

Percorrer coleções 

Para uma ter uma ideia abrangente do tipo de recursos, quantidade e que dados o Serviço de 

Descoberta coloca à sua disposição, pode navegar pelas 9 áreas base do conhecimento, obras 

presentes nas Bibliotecas UA (OPAC), ou navegar pelas fontes indexadas no Serviço de 

Descoberta da Universidade de Aveiro, locais e externas mais relevantes para a Comunidade UA. 

 

 

 
Figura 99: Percorrer por Área/Cota (obras do OPAC da UA) ou Coleções (fonte) 
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Nota: nas versões seguintes, apenas foi deixada nesta página inicial a possibilidade de percorrer por 

fonte. 

 

Aceder ao seu Espaço Pessoal 

Na página inicial pode desde logo entrar no seu espaço pessoal e deste modo ter acesso a 

funcionalidades, quer de pesquisa, quer de tratamento dos registos que de outro modo no Serviço 

de Descoberta não lhe é possível oferecer. 

 

Figura 100: Janela Modal de Login no Serviço  
 

Se é utilizador da UA terá acesso imediato à relação de empréstimos e reservas ativos na 

Biblioteca. O primeiro login no sistema pode demorar alguns segundos mais, pois o seu perfil é 

construído com base nos dados fornecidos nessa primeira vez pelo sistema central de gestão das 

Bibliotecas UA, ALEPH. 

Nota: o sistema não guarda o seu UU, nem tem acesso de modo algum à senha que tiver 

associada nesse momento ao seu UU. 

Change Interface's Language 

If you are a foreign student, invited teacher, visiting the University of Aveiro, accessing UA 

Resource Discovery, Recommendation, Access and Sharing Service from elsewhere than not a 

Portuguese speaking country or simply do feel more comfortable with any of the other available 

languages, in every page at the top, next to "entrar"/"login" and in an entry page bellow the iia logo, 

there is a dropbox for you to select the language of the interface that best suits you. Some crucial 

data is also translated into the selected language for your convenience. 
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Figura 101: Mudar o idioma da interface 
  

If you're using your personal computer, you don't need to perform such selection every time 

you use this Service; it will remember it automatically for you. 

Interface "mobile" 

Se estiver a aceder de um dispositivo "mobile" (telemóvel ou tablet, qualquer sistema ou 

marca) cuja resolução não é HD (1280x720), o sistema irá o detetar e ativar uma interface 

simplificada e com maiores áreas de seleção para que seja mais fácil a navegação. NOTA: 

algumas funcionalidades não estão ativas nesta interface; contudo terá acesso às essenciais, 

como verificar se um determinado exemplar está disponível para empréstimo nesse momento, ao 

seu espaço pessoal (verificar que empréstimos tem ativos e respetivas datas limite, reservas, 

multas, etc.), colocar comentários, tags e adicionar às suas listas de favoritos (públicas ou 

privadas). 
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Figura 102: Interface "mobile", escolha do idioma na mesma, registo completo e módulo de autor 

  
English note: also here, you can change the language of the interface, selecting "idioma"; 

please refer to the second screen-shot. 

 

7.6.2 Página de resultados 

Nesta página havia uma série de 6 retângulos que ao se passar com o rato sobre cada um 

deles era mostrada uma pequena “janela” dinâmica com ajuda contextual sobre essa 

funcionalidade, pontos e texto avançados a seguir à figura 103. 
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Figura 103: ajuda contextual na página de resultados 

 

1. Quando a sua pesquisa devolver registos das Bibliotecas UA, uma lista no topo 

mostrará os assuntos mais relevantes para a mesma; 

2. Sempre que o sistema encontre uma capa (livros), ela será aqui mostrada; 

3. Adicionar aos favoritos permite-lhe fazer uma gestão adequada por temas, 

investigação em curso, para UCs, etc., listas privadas ou públicas que pode partilhar 

com outros (“mundo”) e estes podem subscrever atualizações dessas suas listas via 

feeds RSS; 

4. O iia verifica em tempo real se existe algum exemplar disponível para empréstimo da 

obra em questão; se não houver pelo menos um exemplar disponível, será mostrado a 

data de devolução prevista (primeira se tiver vários exemplares, todos eles 

emprestados); 

5. Ao clicar no nome de um autor, será lançada uma nova pesquisa de obras desse autor 

(independentemente da pesquisa em curso), abrindo um módulo próprio, uma página 

do autor, com a sua biografia (sempre que seja possível a obter), assuntos associados 

e seus registos de obras suas indexados no Sistema; 

6. Nesta coluna, além de serem mostradas as diferentes entradas associadas aos 

registos encontrados para a sua pesquisa e número total de registos nessa pesquisa 

que correspondem a essa entrada, clicando na mesma, a pesquisa atual é filtrada por 

essa entrada. 
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7.6.3 Registo Completo 

Registo de um livro (OPAC das Bibliotecas UA) 

Nos registos de obras do acervo das Bibliotecas UA, e no tabulador aberto por defeito, 

“Exemplares”, a ligação Localização abrirá um mapa com a sua localização nas Bibliotecas UA, se 

esse exemplar estiver disponível, ou para reservar (caso esteja emprestado, aparece a data do fim 

previsto do empréstimo). Aqui também poderá ver uma pré-visualização de página inteira no 

Google Books. Outros tabuladores incluem as Análises na Amazon (só aparece esse tabulador 

quando existe esse registo na Amazon) e as restantes funcionalidades comuns a todos os 

registos. 

 

 
Figura 104: Registo de um livro do acervo das Bibliotecas UA 

 
 

Pré-visualização melhorada no Google Books 

Nos registos de monografias (do OPAC da UA ou fontes externas), e sempre que esse 

registo se encontre no Google Books, aparece um ícone desse serviço, quer na Lista de 

resultados, quer no registo completo, com uma ligação para abrir uma janela dinâmica com uma 

pré-visualização melhorada, em relação à que é mostrada por defeito pelo serviço standard 

oferecido pela Google (de maiores dimensões, logo mais legível e usável). 
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Figura 105: Google Books, pré-visualização melhorada com mais detalhe, janela de  

dimensões superiores em relação à standard disponibilizada pela Google. 

Registo de uma fonte externa 

Nos registos de fontes externas, de salientar a entrada para uma ou mais ligações ao texto 

integral do recurso. No caso de artigos de periódicos, e caso a fonte disponibilize esses 

metadados, além da sua visualização, é possível lançar uma nova pesquisa por todos os artigos 

desse periódico, de um determinado volume desse periódico, ou mesmo só do número a que 

pertence esse artigo que estamos a visualizar (de todos artigos desse número específico). 

 

 
Figura 106: Exemplo de registo de uma fonte não-UA 
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7.7 Outras funcionalidades, pormenores da interface, informação 
mostrada 

7.7.1 Bibliografia Recomendada 

Com base no ficheiro da lista de Bibliografia Recomendada para 2011/2012 fornecido pelos 

SGA, Serviços de Gestão Académica da UA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO, 2018d), num ficheiro 

MS-Excel, obtido do PACO UA, foi possível carregar no Sistema implementado essa lista, para 

consulta neste Serviço. O acesso à mesma estava no menu de rodapé, em “Descubra mais” > 

“Bibliografia Recomendada”. 

 

Figura 107: Acesso à Bibliografia Recomendada, menu de rodapé “Descubra mais” 
 
 

 

Figura 108: Página específica de pesquisa ou navegação na Bibliografia Recomendada 
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Este é um módulo específico dentro do Sistema VuFind, com campos e uma visualização 

tabular dos dados relativos ao Departamento, Unidade Curricular, Professor responsável por essa 

UA e o número de obras nessa lista (com uma ligação para a lista das mesmas, ver a figura 109). 

A mesma ligação está também no nome da Unidade Curricular. De salientar que, e exceto o 

Departamento, é possível pesquisar por palavra-solta em qualquer um destes campos, no topo da 

página. 

 

 

 
Figura 109: Exemplo da Lista de Bibliografia recomendada para 2011/2012 avançada pelo Prof. Paulo Dias 

(Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática), para a UC “Interação Humano-Computador”. 
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7.7.2 Listas Públicas 

Igualmente no menu de rodapé “Descubra mais”, há uma ligação que permite percorrer as 

Listas Públicas criadas por qualquer utilizador do Serviço, sendo esta a principal diferença das 

Listas de Bibliografia Recomenda para cada UC, que são criadas pelo Docente responsável pela 

mesma. 

 

 
Figura 110: Opções em “Percorrer – Listas Públicas” 

 

O mecanismo e método para percorrer as Listas Públicas é o mesmo que permite percorrer 

alguns dos campos dos registos bibliográficos ou das tags. No caso das Listas Públicas, a 

ordenação (coluna do meio) pode ser por Ordem Alfabética, pelo Nº de Registos que a mesma 

tem (decrescente), ou pela data de criação das mesmas (mais recentes no topo). 
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Figura 111: Exemplo de uma Lista Pública criada “ad hoc” por um utilizador (investigador, docente ou aluno); 

neste caso o utilizador está com o seu login ativo, mas tal não é necessário (as Listas Públicas podem ser 
consultadas anonimamente) 

 

Na visualização da Lista em si, de salientar a possibilidade de filtrar por tag atribuída a cada 

registo e assim poder ver obras específicas, quando uma lista tiver obras de vários assuntos, mas 

que de outro modo tem algo em comum que levou algum utilizador a criar uma Lista Pública para 

as agrupar. 
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Figura 112: As Listas Públicas como alternativas dinâmicas às Listas de Bibliografia Recomendada 

 

Por outro lado, o campo Observações permite que quem a consulte verifique, por exemplo, o 

porquê da inclusão dessa obra nessa lista, notas sobre conteúdos relevantes, acesso, etc.. 

7.7.3 Outras opções disponíveis em “Percorrer por” 

Como mencionado em 7.7.2, o VuFind tem um mecanismo e uma entrada na interface que 

permite percorrer alguns dos campos dos registos bibliográficos, tags e as Listas Públicas. 

Enquanto as tags e as Listas Públicas podem estar associadas / conter registos de qualquer 

fonte, alguns dos campos dos registos bibliográficos que é possível percorrer são apenas de 

registos obtidos do OPAC / ILS da Biblioteca (e apenas destes); a saber: “Cota” e “Assunto – 

Região”. Todos os restantes podem ser de qualquer registo: “Autor”, “Assunto”, “Tipo” e “Período” 

(se o registo tiver esse campo). 
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Figura 113: Exemplo de “Percorrer por Autor” (agrupados por Assunto); a última coluna, autores, está 
ordenada pelo número de registos no sistema, ordem decrescente 

  

Dependendo do campo a percorrer, a lista de ordenação (2ª coluna) terá opções diferentes, 

sendo que a de filtragem (3ª coluna) dependerá da opção de ordenação, e a 4ª (2º filtro, no caso 

apresentado na figura 113, por autor) do filtro aplicado na 3ª coluna. De notar que é possível ver 

logo todos os registos que correspondentes ao primeiro filtro (3ª coluna), clicando em “Ver 

Registos” (lado direito da linha de cada assunto, no exemplo apresentado). 

7.7.4 Espaço Pessoal 

O login no Espaço Pessoal pode ser feito via janela dinâmica (ligação “Entrar” acima da caixa 

de pesquisa) ou numa página quando o acesso a essa funcionalidade requer a introdução 

autenticação no Sistema, readicionando para a página pretendida após validação bem-sucedida 

no Serviço IdP (consultar Ahuvia, 2017, sobre os Serviços IdP) da Universidade de Aveiro (2018c). 

 

Figura 114: Entrar no Espaço Pessoal com o UU (Utilizador Universal) 
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A lista de favoritos é mostrada por defeito quando se entra no Espaço Pessoal (opção “A sua 

conta” no topo da interface em todas as páginas). 

 

 

Figura 115: Opções, funcionalidades e informação mostrada no Espaço Pessoal de cada utilizador 
 

Para que mais tarde possa ser recuperada e comparada com uma pesquisa feita 

anteriormente, é possível guardar qualquer pesquisa feita no sistema, retendo as fontes e 

restantes filtros ativos aquando da mesma, além do número de registos recuperados nessa data. 

Ativando a ligação da pesquisa efetuada, uma nova pesquisa é efetuada, com exatamente os 

mesmos parâmetros (termos, campo e filtros). 
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Figura 116: Espaço Pessoal, Pesquisas Guardadas 
 

Uma nota final relativa ao espaço pessoal, de que estando neste, os utilizadores podiam 

avaliarem o Serviço, via ligação “Feedback” no topo direito da página; este era composto por 6 

entradas, sendo as 5 primeiras por “estrelas” com a granularidade de ½ ponto (0 a 5), e a última 

um campo de texto livre. A saber: 

• Grau de Utilidade; 

• Grau de Usabilidade; 

• Grau de Acessibilidade; 

• Valor dos Conteúdos; 

• Grau de Inovação; 

• Comentário livre. 
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Figura 117: Avaliação do Serviço, com a possibilidade de adicionar um comentário 
 

Pesquisa nas Bases de Dados da EBSCO 

Estando com o login ativo, o utilizador fica com uma ligação extra (entre “A sua conta” e 

“Sair”), para a funcionalidade interna de Pesquisa nas Bases EBSCO subscritas pela UA. Isto é, 

esta ligação apenas fica visível (e opção ativa) quando os utilizadores tem o seu login ativo, dado 

que a subscrição é apenas para uso na UA e seus utilizadores, logo só poder estar disponível 

após verificação que o utilizador é efetivamente da UA; caso contrário essa pesquisa ficaria aberta 

para o mundo, o que violaria os Termos de Utilização deste serviço prestado pela EBSCO 

Information Services (2018a), e aceites pela Universidade de Aveiro. 
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Figura 118: Ligação para a funcionalidade interna de Pesquisa nas Bases EBSCO subscritas pela UA 
 

 

 

Figura 119: Módulo de pesquisa nas Bases de Dados da EBSCO  
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A pesquisa nas Bases de Dados da EBSCO estava limitada a uma base por pesquisa, pois 

na altura o autor não sabia que era possível pesquisar várias em simultâneo, ainda não trabalhava 

na EBSCO; quando foi promovido a responsável na EBSCO pela integração das APIs das Bases 

de Dados [EIT – EBSCO Integration Tool (EBSCO INFORMATION SERVICES, sem data)] e do 

EDS (EBSCO INFORMATION SERVICES, 2018b) é que teve acesso a essa informação). 

 

Figura 120: Exemplo da página de resultados da pesquisa na Academic Search Complete 
 

De notar que este módulo foi prontamente partilhado pelo autor com toda a comunidade 

VuFind (Bento & Katz, 2011), tendo mesmo solicitado a colaboração no seu teste e sugestões de 

funcionalidades extra (nas Mailling Lists do VuFind). 
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CAP. VIII - AVALIAÇÃO VIA FOCUS GROUPS DO MODELO E 
SERVIÇO IMPLEMENTADO 
 

Metodologia de avaliação qualitativa para recolha de dados com recurso ao 

método / técnica de Focus Groups: das origens nos anos 20, o seu uso na 

Segunda Guerra Mundial, e sua crescente eleição como método de recolha de 

dados qualitativos 

Apesar de serem uma metodologia que ganhou uma grande visibilidade nas três últimas 

décadas (1990+), a sua utilização documentada como metodologia de investigação de mercado 

remonta a anos tão longínquos como os anos 20, com Emory Bogardus (1926) a se aperceber da 

superior riqueza da discussão em comparação com entrevistas individuais, ao incentivar a 

discussão num grupo de alunos (Leitão, 2003).  

É certo que só uns bons anos depois, com Paul Lazarsfeld, Professor de Sociologia na 

Universidade de Columbia (EUA) e Presidente da American Association for Public Opinion 

Research, ao organizar entrevistas em grupo, método pioneiro de Focus Groups, para analisar o 

impacto na moral dos soldados ao ouvirem programas de rádio de propaganda durante a Segunda 

Guerra Mundial, é que verdadeiramente podemos mencionar o seu uso como metodologia de 

investigação qualitativa. Os resultados desse estudo obtidos ao longo de 5 anos foram publicados 

pelo mesmo num relatório datado de 1949, no periódico The Public Opinion Quarterly 

(Lazarsfeld, 1949). De notar que alguns autores atribuem erradamente a autoria desses 

estudos a Robert K. Merton, colega de Paul Lazarsfeld no mesmo estudo e também ele 

Professor de Sociologia na Universidade de Columbia (EUA), por este ter publicado com Patricia 

Kendall, colega de ambos em Columbia, sobre esse uso de entrevistas focadas em grupo antes do 

Relatório de Lazarsfeld, em 1946 (ver a nota do próprio Merton, 1987, p. 551, sobre essa «errada» 

atribuição, além de só ter conhecido Paul Lazarsfeld na Univ. de Columbia, sem que nunca antes 

tivesse ouvido falar dele ou lido o seu trabalho; Merton & Kendall, 1946). Na verdade estes, 

juntamente com outra socióloga do mesmo grupo na Universidade de Columbia, Marjorie Fiske, é 

que verdadeiramente dão visibilidade a esse estudo e ao trabalho de Paul Lazarsfeld no mesmo 

(Merton, Fiske, & Kendall, 1956). Deve pois ser creditada a Merton a promoção dos Focus 

Groups como método de pesquisa qualitativa, tal como os conhecemos atualmente, sem que, 

contudo, não tenha havido resistência na aceitação entre os seus pares, apesar de Merton ser um 

dos sociólogos mais respeitado e um investigador / autor referência na altura (Krueger & Casey, 

2000, p. 6).  

Uma nota final no histórico da adoção dos Focus Groups nas Ciências Sociais, para a 

ressalva feita por David Morgan quanto à década de 80 ter sido na verdade o período em que a 
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utilização das entrevistas em grupo começou a ser realizada em maior escala (Morgan, 1996, p. 

129 apud Leitão, 2003, p. 49). 

Embora não avançado explicitamente pelos autores consultados e citados ao longo deste 

capítulo, os Focus Groups tem sido eleitos como a técnica mais abrangente, desde que 

devidamente preparados com tópicos de assuntos bem claros a induzir em discussão ou que nos 

mesmos surjam assuntos relacionados pertinentes para a pesquisa em curso, devendo o 

Observador informar o Moderador que não deve tentar terminar esse ponto, mas sim estimular os 

restantes participantes a darem a sua opinião sobre o mesmo, em detrimento da técnica base dos 

Focus Groups mas com objetivos diferentes, a Entrevista Individual. Fazemos tal observação 

tendo em conta que o resultado dos mesmos pode conter pontos não considerados no seu guião, 

dado se estimular a discussão aberta entre os participantes (e não tanto com o Moderador, que 

nesse caso, deve sempre redirecionar a discussão para os restantes participantes, se concordam 

com a opinião emitida e o porquê (quer discordem, quer concordem com a mesma)). Nas 

entrevistas, apesar do Entrevistador poder ser flexível no seguimento do Guião da entrevista e 

colocar o foco em algum ponto abordado pelo Entrevistado numa das perguntas anteriores e 

solicitar ao mesmo para explanar ou colocar novas questões não elencadas no Guião original, 

relacionadas com essa vertente não prevista pelo Investigador/Entrevistador quando elaborou o 

Guião ou sequer na sua pesquisa, enriquecendo-a deste modo. Contudo, nos Focus Groups, dada 

a possibilidade de haver participantes que discordam, estes podem apresentar pontos válidos que 

eventualmente poderão ser refutados pelo participante emissor da opinião original, “forçando-o” a 

elaborar melhor a sua ideia, deste modo enriquecendo ainda mais a pesquisa em curso. No caso 

do método da Entrevista, mesmo que realizada com diferentes pessoas (geralmente especialistas 

que detém eles próprios já um acumular de opiniões recebidas de outros utilizadores ou mesmo 

de outros especialistas), dado que não existe essa possibilidade síncrona, em tempo real, de 

haver troca de impressões entre diferentes “entrevistados”, podem-se perder pontos de vista tão 

ou mais valiosos que os emitidos até então, ou mesmo os inicialmente pensados a induzir em 

discussão pelo Investigador / Observador com a ajuda do Moderador. 

Os Focus Groups como método de obter a perceção dos seus Participantes 

sobre a pesquisa em curso 

Efetivamente torna-se crucial obter o ponto de vista, que de certa forma, o pesquisador por 

estar “tão próximo” da sua pesquisa que já não consegue se afastar e ter uma visão mais 

abrangente, que os participantes, por não terem sequer qualquer tipo de ligação estabelecida ao 

Serviço até então, poderão ter sobre o mesmo. Ao mesmo tempo os Focus Groups permitem 

avaliar sobre o nível de relacionamento ou mesmo o promover (de uma forma natural), caso os 

Participantes estabeleçam um raport com o Serviço. Ao se obter esta informação e tendo estes a 

noção que esse raport resultou da investigação em curso, podem os investigadores obter uma 

ligação dos participantes a essa investigação, de modo a que estes se relacionem, se revejam na 
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mesma, valorizando ou refutando os objetivos propostos a ser observados, confirmados ou 

refutados.  

Definição e análise dos Focus Groups 

No levantamento do estado-da-arte sobre Focus Groups, as três abordagens propostas por 

Calder (1977, pp. 355–358) foram alvo de especial atenção dado serem únicas na literatura 

analisada e duas delas se enquadrarem nesta investigação; a saber: 

1. Abordagem clínica: utilizada para estudos psicológicos de motivação a fim de 

analisar o comportamento e as atitudes das pessoas. Este método é empregado 

também para aprofundar investigações à volta de determinados temas, o que em 

parte é um dos objetivos por detrás da realização dos Focus Groups realizados no 

âmbito da presente investigação. 

2. Fenomenológica: usada para explorar as opiniões e experiências das pessoas 

do grupo, de tal forma que permite ao moderador a possibilidade de realizar uma 

leitura de mundo a partir do ponto de vista dos participantes nesse Focus Group; 

adicionalmente, ajuda a promover uma ligação efetiva entre os participantes e o 

sistema / Serviço de Descoberta (e a também promover uma ligação afetiva, 

sendo possível solicitar opiniões sobre o nome a dar ao Serviço, sem 

compromisso, pois haverá outros Focus Groups). 

3. Exploratória (que não se aplica à presente investigação porque já estava numa 

fase avançada, em que já tinha sido efetuado um inquérito por questionário numa 

fase inicial): usada para teste piloto ou para gerar hipóteses ou teorias que, depois 

serão confirmadas ou não com outras metodologias. Após a utilização do Focus 

Group, métodos quantitativos deverão ser utilizados como, por exemplo, o já 

mencionado questionário inicial (ver Capítulo V, Avaliação dos hábitos de 

pesquisa e partilha de informação) que fizemos com perguntas maioritariamente 

fechadas, com vista a confirmar as hipóteses. 

Dado o exposto, os Focus Groups realizados no âmbito da presente investigação foram alvo 

de uma combinação das duas primeiras abordagens elencadas acima, propostas por Calder, 

como mencionado. 

Pontos Fortes e Pontos Fracos dos Focus Groups 

Uma das principais mais-valias dos Focus Groups é a de estes fomentarem uma partilha de 

opiniões progressiva, que pode começar no geral e se focar num determinado pormenor, 

clarificando desse modo as diferentes opiniões dos participantes. Um outro ponto forte dos Focus 

Groups, é que ao contrário das entrevistas individuais que são um diálogo entre entrevistador e 

entrevistado, geralmente estanque e de uma única via (resposta a pergunta), nos Focus Groups 
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há a própria discussão entre participantes a ter em conta, pois é esta que permite que todos 

fiquem devidamente informados sobre as especificidades do ponto induzido em questão; essas 

discussões inter-participantes podem ajudar nessa clarificação, assim como na da opinião 

registada pelo Moderador (com a eventual ajuda do Observador). Esta dinâmica é sem dúvida 

uma mais-valia única aos Focus Group, no sentido que essa dinâmica só é possível em tempo-

real, com os participantes presentes no mesmo espaço ou ligados ao mesmo tempo, sem 

restrições de participação. Neste contexto, a comunicação não-verbal desempenha também um 

importante papel, pelo que a realização de Focus Group com os participantes a partilharem o 

mesmo espaço, e vendo-se de frente o mais possível uns-aos-outros (mesa redonda ou em forma 

de U), é a mais aconselhável. Numa grande parte das vezes as opiniões são expressas não-

verbalmente, e caso um participante dê sinais de não concordar com a opinião de outro(s), e ao 

ser alvo de atenção (“olhar”) desse participante que partilhou uma determinada opinião, sente a 

necessidade de se explicar porque não concorda na integra ou em nada com essa opinião. Dai 

sairá uma clarificação e enriquecimento da discussão, com uma opinião que de outro modo 

poderia não ter sido partilhada, e logo não recolhida pelo Moderador, registando-se um falso 

consenso, por exemplo. 

Quanto aos pontos fracos, o destaque recai sobre as duas componentes vitais da sua 

realização: o seu planeamento e a própria recolha de dados, bem como a organização e 

transformação desses mesmos dados: um processo interpretativo mais complexo que em 

qualquer outro método ou técnica associada à investigação qualitativa. Isto verifica-se em especial 

quando se realizam vários Focus Groups seguidos uns-aos-outros, com um bom número de 

participantes, muito participativos; a granularidade e riqueza de dados obtidas com os mesmos 

são, contudo, inigualadas por outros métodos, metodologias ou técnicas. 

8.1 Planeamento dos Focus Group 

No planeamento desta componente de recolha de dados ponderou-se ser a mesma feita no 

fluxo normal da pesquisa de informação, por exemplo para a redação de um trabalho/prova 

académica (projeto, tese, etc.), com uma maior janela temporal de observação, ou num ambiente 

de laboratório com sessões baseadas em cenários concretos de utilização do sistema. Neste 

último caso, e com o devido consentimento dos utilizadores (voluntários, grupo piloto), todas as 

suas ações poderiam ser gravadas recorrendo a software de gravação de ecrã, voz ou vídeo, via 

Webcam, como por exemplo Adobe Captivate, Camtasia Studio ou Screen Recording Suite, 

incluindo as suas reações expressivas e postura (via gravação vídeo) para uma melhor análise do 

estado emocional, afetivo decorrente da utilização do sistema. Ainda na fase de planeamento 

avaliou-se da possibilidade de estes dados serem eventualmente complementados por 

questionários pré e pós período de uso do sistema e análise de logfiles do servidor. 
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8.1.1 Os diferentes papéis dos intervenientes 

O Moderador 

Apesar do nome do seu papel poder induzir em erro relativamente à sua menor importância 

no contexto da realização do Focus Group, a de se limitar a moderar a discussão no sentido de a 

manter na direção desejada, o papel do Moderador é na verdade, se não o mais importante, pelo 

menos um determinante na realização do Focus Group. O Moderador deve ter aptidões de 

comunicação e pedagógicas muito semelhantes a de um Formador, quer no aspeto de motivar / 

facilitar a discussão, isto é de animador, mas ao mesmo tempo de especialista nessa área ao 

ponto de perceber pequenas nuances e saber obter dos participantes inequívocas razões para 

uma determinada opinião: explorando, aprofundando, obtendo uma clarificação precisa dessa 

opinião sobre um determinado tópico, com a necessária sensibilidade para saber sondar 

objetivamente, sem fazer qualquer juízo de valor ou sobre as competências dos participantes 

relacionadas com algumas dessas opiniões. 

Colocar os participantes à vontade, passar uma mensagem muito positiva da importância da 

sua participação, projetando igualmente uma imagem positiva de si próprio, e acima de tudo 

mantendo o interesse dos participantes até ao fim da discussão, são aptidões cruciais num 

Moderador (EVALSED, 2014, p. 4). Outra competência essencial é a de reconhecer falsos 

consensos, obtidos por acomodação dos participantes ou pelo sentimento de pertença no grupo 

que tal pode transmitir a alguns participantes. Neste caso, o Moderador deverá saber extrair e 

induzir em discussão pormenores específicos, de modo a quebrar essa barreira da comodidade 

(do grupo concordar com o ou os participantes que primeiro se manifestaram) ou de nivelar a 

importância de outras opiniões divergentes, no caso em que a origem do consenso seja a 

mencionada vontade de pertença, de partilhar as opiniões do grupo em detrimento das suas 

próprias individuais. 

O Observador 

Além de ser o responsável pelas anotações que auxiliarão no momento da análise da 

gravação e/ou filmagem, pormenores que poderão não ter sido captados na gravação vídeo / voz 

(discussões paralelas, gestos ou outras reações, etc.), o Observador precisa de aconselhar o 

Moderador caso hajam aspetos, da listas dos que se deseja serem discutidos pelos Participantes 

(elencados no Guião) que não tenham sido abordados ou foram ao de leve (do Guião ou que 

tenham surgido espontaneamente, relevantes para a investigação em curso), sem que seja 

possível dai extrair dados sólidos, que permitam ser extrapolados para os restante utilizadores da 

comunidade a que esses utilizadores pertençam com um grau de confiança razoável perante a 

amostra (Participantes e sua assertividade, certeza em relação a algumas temáticas, por 

conhecerem bem os métodos e hábitos dos elementos da sua comunidade). 
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O Relator 

Mediante a gravação em vídeo (2 camaras no primeiro Focus Group), tal como feita na 

realização destes Focus Groups, o Relator acaba por não ser preciso, pois não há necessidade de 

anotar as falas. Isso será feito num momento posterior, transcrevendo-as das gravações vídeo (e 

analisando posturas, anotando outros pormenores não verbais relevantes, etc.). 

8.1.2 Seleção e recrutamento dos Participantes 

Segundo Glitz (1997, pp. 37–38), o Focus Group, mesmo sendo realizado num ambiente 

agradável, não é uma conversa natural, como uma seria entre amigos ou colegas. Pelas suas 

características menos informais, o Moderador deve estar atento ao facto do comportamento 

individual não ser o mesmo de quando se está em grupo. Tendo inicialmente o autor pensando em 

recrutar e depois selecionar elementos que estiveram em ações de formação por si dadas 

enquanto ainda era colaborado dos SBIDM, para que essa barreira inicial, do facto de não 

conhecerem o moderador, ser em parte atenuada e estarem à vontade para discutir quer entre si, 

quer avançar observações, dúvidas ou qualquer outro comentário com o Moderador; contudo Glitz 

(ibid) não se refere ao facto dos participantes conhecerem o moderador; na verdade todos os 

autores consultados advogam que o Moderador deve ser desconhecido dos participantes. Colin 

Fraser e Sonia Restrepo-Estrada (1998, p. 70) vão mais longe e defendem que quer o Moderador, 

quer o tema a ser tratado devem ser desconhecidos dos participantes, antes da realização do 

mesmo; como o autor tinha inicialmente planeado solicitar aos participantes para consultarem 

tutoriais Web ou vídeos, antes da realização do Focus Groups respetivo, para que o tempo útil do 

mesmo fosse superior, isto é, poupando o tempo necessário à apresentação do Serviço no início 

(geralmente uma apresentação MS-PowerPoint, 10 a 15 minutos), tal iria contra o que estes 

autores defendem. 

Em relação ao primeiro ponto, Anne Goulding e Evelyn Kerslake (1996) defendem contudo, 

sem refutarem o avançado por Fraser e Restrepo-Estrada (1998, p. 70) quanto aos participantes 

não conhecerem o Moderador, na linha de Glitz (1997, pp. 37–38), que se participantes se 

conhecerem torna o Focus Group mais rico, facilitando a troca de informações e opiniões; o 

mesmo é defendido por Anne Goulding (1997 apud Leitão, 2003, p. 59): se os participantes se 

conhecerem, um recordará ou se lembrará de pontos a serem discutidos, auxiliando os restantes. 

Contudo, o autor não pode deixar de colocar a questão do facto de a escolha de elementos 

que são por alguma razão do mesmo grupo (curso, projeto, etc., amigos) poder enviesar a 

pesquisa. É certo que Fraser e Restrepo-Estrada (1998, p. 70) avançam como outra regra, para 

além das duas já mencionadas, que os participantes devem possuir similaridade na relação 

educacional e socioeconómica, dessa forma partilharem o mesmo estilo de vida e problemas 

(sendo este dado demográfico de difícil obtenção, o autor considera-o irrelevante para o estudo 

em questão, pois mesmo os participantes que não tenham os seus próprios meios 
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computacionais, a Universidade disponibiliza uma série de pontos de acesso de utilização gratuita, 

Laboratórios, tendo os SBIDM no seu Piso Geral um conjunto de PCs para acesso livre à internet 

e logo a todos os recursos livres ou subscritos pela UA), segmentados por sexo e idade mas 

acima de tudo, haver homogeneidade entre os membros do grupo. 

8.1.3 Guião (ou não) para os participantes  

 

a)  Com guião para os participantes: 

Três entradas (colunas): 

 “Tarefas” a fazer pelos Participantes; 

 Finalidade / verificação da execução de cada tarefa + ações a 

tomar pelo moderador de acordo com a execução esperada ou 

não da tarefa; 

 “Tarefas” do Moderador para incentivar a execução das tarefas 

a fazer pelos Participantes, análise / discussão, etc. 

b)  Sem guião para os participantes: 

O Moderador apenas tem um guião dos pontos que queremos que 

surjam na discussão do grupo, conduzindo o Focus Group para que 

flua sem necessidade da sua intervenção (de preferência, isto é, 

reduzindo esta ao mínimo para não influenciar os resultados), sendo 

que é dada total liberdade aos participantes na interação com o 

sistema / Serviço, observando-se aspetos como a usabilidade (se é de 

uso intuitivo), perguntando sobre a utilidade e acessibilidade no fim, 

em questionário anónimo, como proposto antes (questionário inicial 

para verificar certas coisas que já perguntámos no inquérito inicial, 

mas acima de tudo para averiguar sobre a sua literacia informática e 

informacional – com um número entre 0 e 99 (aleatório) no topo – 

pedindo que no final coloquem esse número, quando for distribuído, 

para podermos comparar anonimamente os resultados de ambos os 

inquéritos). 

A escolha recaiu na combinação desta segunda abordagem com a primeira, isto é, com 

Guião para todos (Participantes e Moderador / Observador), e como dito acima no nosso caso não 

precisámos de relator, pois recorrermos à gravação em vídeo. 
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8.1.4 Guião dos pontos a induzir em discussão (do Moderador, 
auxiliado pelo Observador) 

Do registo e análise qualitativa da discussão entre os diferentes participantes (todos, sendo da 

responsabilidade do Moderador garantir que tal aconteça, que todos os participantes expressem a 

sua opinião e não haja participantes “dominadores” da discussão), discussão que seja levantada 

por um ou mais dos participantes ou induzida pelo Moderador, pretende-se que estes contribuam 

para a resposta à pergunta de investigação, sua confirmação ou refutação, e da perceção do valor 

que os diferentes participantes de cada grupo piloto têm dos três pilares base do Serviço de 

Descoberta:  

• Agregação de fontes de informação (registos de diferentes fontes, internas da 

Universidade de Aveiro ou externas), consideradas relevantes para as diferentes sub-

comunidades de estudo e investigação que constituem a Comunidade dos diferentes 

utilizadores da UA: 

o Que opinião têm sobre a escolha das fontes já agregadas, se as conheciam 

antes e qual a perceção que tem da quantidade e qualidade dos registos aí 

incluídos? (sendo de notar que o Serviço indexa apenas fontes que 

providenciam acesso ao texto integral do documento; restantes fontes são 

apresentadas como Serviços Externos com o aviso que não se garante o 

acesso ao texto integral) 

o Que outras fontes passíveis de serem integradas (isto é, que de um modo ou 

outro dão acesso aos seus registos em lote para serem indexados, tratados e 

enriquecidos localmente) devem ser igualmente incluídas? 

o Que valor atribuem à obtenção em tempo real da disponibilidade das obras 

no acervo das Bibliotecas UA, da sua localização quando está um exemplar 

disponível, da consulta dos seus empréstimos, reservas e penalizações? 

 

• Enriquecimento da informação base em cada registo, isto é, dos metadados obtidos 

diretamente de cada fonte, quer este enriquecimento tenha sido feito por algoritmos 

desenhados especificamente para cada fonte, e executado aquando da sua 

indexação, ou via informação obtida em tempo real de Serviços Externos; 

 

o Qual a perceção do valor e possível consulta da informação adicional inserida 

ou acessível externamente que permite avaliar da pertinência do registo para 

o seu estudo, docência ou investigação? 

 

o Qual a perceção do valor do módulo de Autor e de Assunto, que recupera 

informação externa (Wikipédia) dos mesmos, sempre que encontrada, 

seguida da lista de registos no sistema desse autor ou sobre esse assunto? 
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• Funcionalidades de obtenção ou adição de informação adicional que permitam 

melhor avaliar da pertinência desse registo para um determinado estudo, docência ou 

investigação, via componentes Web 2.0: 

 

o Como valorizam os comentários nos registos, adição de tags, a sua adição a 

Listas Públicas (criadas pelos utilizadores e colaborativas [públicas ou 

privadas]), votação e discussão dentro dos próprios registos? 

 

o Que valor atribuem à possibilidade de partilhar a informação de recursos com 

outros utilizadores das principais redes sociais e de bookmarking/favoritos, 

utilizadores possivelmente exteriores à comunidade UA, e da possibilidade de 

estes participarem na discussão dentro dos registos ou fazerem a partilha 

desse registo ou de outros registos igualmente pertinentes recomendados 

pelo Serviço ou descobertos via outras pesquisas feitas por esses 

utilizadores (membros da comunidade onde foi feita a partilha inicial)? 

 

Tudo isto combinado pode-se traduzir numa questão geral a lançar a discussão, que é a do 

grau de relevância percecionado que a combinação destes três pilares base do Serviço proposto 

pode ter nas suas atividades académicas (estudo, docência, investigação ou realização de um 

determinado projeto). 

Igualmente um aspeto de não somenos importância é o de saber da sua perceção da 

flexibilidade de pesquisa, entre outros que se elencam de seguida: 

c) A lógica do fluxo de pesquisa e de refinar via facetas até encontrar um 

conjunto de registos cuja consulta da obra se torna possível (isto é, passar 

de milhares que uma pesquisa normal num sistema que tem mais de 8 

milhões de registos dá menos de uma dezena)? 

d) Os participantes consideram que a opção de ordenação por relevância e 

seu algoritmo é eficaz, como o é, por exemplo no Google? Após explicar 

como este é calculado (que para além do número de vezes que esse 

termo aparece no registo, peso diferente de acordo com o campo onde se 

encontra (título e assunto tem um peso significativamente superior a de 

estar no resumo / abstract do registo ou no texto integral para os registos 

que o têm indexado, o algoritmo contém também em conta a data de 

publicação, sendo o seu peso maior para registos mais recentes), os 

participantes continuam a o preferir ou preferem simplesmente ordenar 

por data decrescente (registos mais recentes a aparecerem em primeiro 
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lugar na lista de resultados), se bem que podem refinar via auxiliar gráfico 

intervalo do ano de pesquisa (slider, última entrada na coluna das 

facetas); 

e) No pouco tempo de contacto com o sistema, os participantes ficaram com 

noção de que o Serviço tem um preço de erro na pesquisa muito baixo, 

como o Google, pois recomenda termos relacionadas ou se o utilizador 

escrever mal o termo, o sistema recomenda automaticamente a forma 

ortográfica correta e é extremamente rápido numa nova pesquisa ou em 

refinar a atual? 

f) Quantificando de zero a dez, e atendendo a que todos os dias são 

adicionados novos registos e pode haver contribuições novas de outros 

utilizadores, qual seria a possibilidade de visitar periodicamente o sistema, 

seguir pesquisas ou as sindicar via RSS (guardadas ou não no seu 

espaço pessoal) ou Lista Públicas? 

g) Quantificando de zero a dez, para os utilizadores alunos da UA, Focus 

Groups dos Alunos de Formação Inicial (1º Ciclo) e de Pós-Graduação 

(2ºs e 3ºs ciclos), qual seria a possibilidade de utilizar o módulo de 

Bibliografia Recomendada para consultar os documentos (livros da 

Biblioteca ou qualquer outro documento cujo o registo está indexado no 

sistema), cujos docentes responsáveis por uma determinada Unidade 

Curricular recomendam a sua leitura? 

h) Qual a perceção dada pelos participantes à possibilidade de guardar 

registos em listas que os mesmos podem criar e assim gerir a sua 

Biblioteca pessoal, com observações, que se a lista não for pública, só os 

mesmo verão, podendo filtrar os registos nessas listas pelas tags que 

atribuíram ao registo quando o adicionaram à lista (se colocaram 

alguma)? 

i) Quantificando de zero a dez, qual seria o grau de motivação para partilhar 

nas suas redes sociais um registo encontrado no sistema que é relevante 

para si ou que pode ser para outros na sua rede? (redes profissionais 

como o LinkedIn ou Mendeley, ou mistas, como o Facebook, Google+, 

Pinterest, etc.) 

j) Quantificando de zero a dez, qual o grau de importância de “Descobrirem 

mais”, tendo a possibilidade de efetuar essa pesquisa (exata) nas bases 

de dados subscritas pela UA na EBSCO (utilizadores com login efetuado o 

sistema [com o seu UU], no Google Scholar, Web of Science e Scirus 
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Scientific Information (Elsevier, que além de artigos inclui páginas Web, 

patentes, etc.)? Que outros serviços gostariam de ver incluídos para 

pesquisa direta a partir do Serviço de Descoberta? 

Como mencionado, o sistema foi entretanto implementado com base nas respostas ao 

Inquérito Inicial (2010) e análise das mesmas (ver Cap. V, Avaliação dos hábitos de pesquisa e 

partilha de informação), assim como das respostas a sugestões colocadas à Comunidade 

internacional afeta ao projeto base do Serviço proposto, VuFind, apresentação à excelentíssima 

Sra. Diretora dos SBIDM, Dra. Ana Bela Martins e de duas reuniões de apresentação e 

brainstorming com equipa da Área de Recursos Eletrónicos e Apoio ao Utilizador dos SBIDM.  

Uma nota importante que, paralelamente e como abordado no subcapítulo 6.1.2, “Análise e 

Desenho da Interface: a Importância da Usabilidade e Acessibilidade”, a observação da utilização 

por parte os participantes nos diferentes Focus Groups permitiu também avaliar se o sistema é útil 

(isto é, se cumpre os objetivos expectáveis dos utilizadores), se é usável (permite atingir esses 

objetivos de uma maneira simples, fácil, relativamente intuitiva e sem erros ou problemas) e se é 

acessível (isto é, se o sistema pode ser usado por todos os utilizadores alvo).  

8.1.5 Seleção, recrutamento e distribuição dos participantes pelos 
diferentes Focus Groups 

Ainda antes de se proceder à seleção e recrutamento dos participantes, a partir dos 

conhecimentos específicos que o investigador e sua orientadora têm da Comunidade UA, bem 

como da análise da 4228 respostas completas obtidas no inquérito inicial por questionário, em 

especial se havia perfis que poderiam eventualmente serem integrados no mesmo Focus Group 

sem colocar em causa uma das suas principais premissas, que é a de haver a máxima 

homogeneidade possível na sua caracterização demográfica e de interesse dos utilizadores, isto 

no que diz respeito ao uso e expectativas que os mesmos possam ter neste Serviço; isto é, 

utilizadores que tenham necessidades informacionais idênticas ou que irão usar o Serviço para o 

mesmo fim. Atendendo a que, como identificado antes, o número ideal de participantes deverá ser 

em média de 8, foram identificados quatro Focus Groups substancialmente diferentes, mas que 

dentro de si, os seus participantes têm a homogeneidade pretendida. Na sua totalidade deveriam 

representar uma parte substancial da comunidade UA e ao mesmo tempo não serem tantos que a 

análise de discurso e restante associada a cada Focus Groups não se torna-se uma tarefa inviável 

dentro do prazo planeado e que o investigador e sua orientadora auto comprometeram-se a 

cumprir para atingir as metas propostas para esta etapa crucial e também quase final do estudo. 

Além disso, fatores como a disponibilidade dos participantes (e das instalações), em especial dos 

Docentes/Investigadores, assim como de alguns alunos Pós-Graduação que se encontram em 

fases mais avançados dos seus projetos e com uma janela de tempo bem definida e por vezes 

com prazos a terminar, fizeram que se tentasse obter o máximo de informação dos mesmos sem 

afetar as suas atividades em curso. Adicionalmente, apesar do sistema já estar estável e pronto a 
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entrar em produção há mais de meio-ano, de acordo com SBIDM, o autor achava que os 

profissionais dos SBIDM deviam proceder a testes no mesmo, para verificarem se a informação 

estava 100% correta. Isto porque os registos do acervo das Bibliotecas UA são alvo de várias 

transformações (automáticas a partir de certa altura), incluindo a conversão de UNIMARC para 

MARC21, incluindo o ficheiro de Autoridades, verificar que não apresenta problemas por causa 

dessa conversão (formatos são praticamente idênticos para as Autoridades, tem o grave problema 

de registos que careciam e carecem de ser revistos, com erros ou de se encontrarem muito 

desatualizados à data (enquanto que outros foram carregados na sua última versão disponível). 

Por exemplo no caso do MeSH (Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine) 

foi carregada na integra a última versão, de 2012 (700 mil registos), pois está interligada com a 

PubMed (no caso do Serviço de Descoberta, versão com artigos em Open Access PubMed 

Central), enriquecendo-a deste modo, oferecendo uma camada de termos de pesquisa 

alternativos, relacionados, mais abrangentes ou específicos, assim como o historial do termo e sua 

breve definição, indicando qual o termo atualmente em uso, assim como que termos (assuntos) se 

devem usar por períodos de tempo para obter os registos sobre essa temática publicados nesse 

período. 

Adicionalmente, a pedido do autor, por achar que seria a melhor altura para os SBIDM 

fazerem tal divulgação, quer por razões internas, quer por razões de calendário académico, em 

concordância com a Direção dos SBIDM e seu aval, e da responsável pela Área de Recursos 

Eletrónicos e Apoio ao Utilizador, Dra. Diana Silva, apontou-se como a dar-se total divulgação 

oficial ao Serviço de Descoberta (em todas as suas vertentes, incluindo a interface e mobile) na 

primeira semana de Outubro, sendo que o Autor iria estar ausente a partir do dia 13 desse mês, 

convidado a participar na Conferência bianual da solução base do sistema de suporte ao Serviço 

de Descoberta e do qual é um dos desenvolvedores desde Março de 2011, deslocação totalmente 

subsidiada pela Villanova University (Filadélfia) onde o projeto está sediado, tendo sido ainda 

convidado a participar em mais duas Conferências (isento do pagamento da inscrição) que nesse 

ano convergiram e se coadunaram em se realizarem seguidas no tempo e no mesmo complexo de 

realização de eventos, pois geralmente os participantes são comuns às três lá nos Estados Unidos 

e desta forma, não só houve necessidade de optar por uma outra data por sobreposição de datas 

(semana em que não há aulas, em que ocorrem muitas conferencias ao mesmo tempo por essa 

razão), com poupanças para ambos os lados, organização e participantes (mas com inscrição e 

programas completamente autónomos). Só a logística é que foi comum e a preços mais 

acessíveis, que por implicar apenas uma deslocação contaram com elementos de vários países da 

Europa que até então nunca tinham participado as três no mesmo ano, dados os custos 

envolvidos. Esta era outra razão de peso para termos os 4 Focus Groups realizados até ao final de 

Setembro, sendo que o primeiro, Profissionais / Colaboradores dos SBIDM, dado o fecho da 

Universidade de Aveiro entre 6 e 16 de Agosto, tinha forçosamente de ocorrer antes desse 

período para se analisar o que se devia melhorar ao nível da organização, gestão, moderação e 
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observação dos restantes grupos, de cujos participantes essa realização do Focus Group foi uma 

oportunidade única de obter feeback sobre a forma de discussão entre pares, enquanto com os 

Profissionais dos SBIDM essa discussão pode continuar / ser melhor elaborada para além da 1h30 

útil do Focus Group. 

Assim identificaram-se esses quatro grupos como: 

Profissionais de Informação afetos aos SBIDM 

o Selecionados internamente pela responsável pela Área de Recursos Eletrónicos e 

Apoio ao Utilizador, Dra. Diana Silva; foi dada preferência a Colaboradores que 

fazem Serviço de referência, atendimento ao público, da Área de Recursos 

Eletrónicos e Apoio ao Utilizador, assim como a responsável pelo Núcleo de 

Atendimento e Empréstimo (Dra. Sandra Caldeira);  
 

o Como mencionado anteriormente, parte substancial destes colaboradores 

participou em duas reuniões de apresentação e recolha de sugestões, a primeira 

com exercícios específicos de pesquisa no Serviço de Descoberta e recolha de 

sugestões imediatas (pois ainda tinham tido pouco contacto com este Serviço) e 

uma segunda realizada cerca de um mês depois, com uma janela de tempo 

suficiente para testarem o sistema, pois foi pedido aos Serviços de Tecnologias e 

Comunicação da UA (sTIC) que abrissem o acesso a toda a rede de PCs de 

Colaboradores de todas as diferentes Bibliotecas que constituem as Bibliotecas da 

UA geridas pelos SBIDM, que foi mais de brainstorming, uma vez que as 

sugestões avançadas na primeira reunião já tinham sido implementadas ou 

alterações efetuadas aquando desta segunda reunião. Este acesso aberto 

inicialmente em Março de 2012, durante cerca de 2 meses, fechado por motivos 

internos dos sTIC (migração para novo sistema / servidor de mail) aberto 

novamente no dia 22 de Junho; além dos todos os postos de colaboradores 

SBDIM (incluindo balcões de atendimento nas diferentes Bibliotecas), da Sala de 

Formação dos SBIDM (rede diferente), de todo o DeCA (porque não era possível 

abrir só para o Laboratório de Investigação a que este projeto está associado, 

CETAC.Media, ou do gabinete da orientadora deste projeto, Prof.a Lídia Oliveira);  

 

o De salientar que apesar de durante esses cerca de 3 meses o sistema ter estado 

disponível de propósito para esse efeito e mediante justificação rigorosa da 

importância de tal nos sTIC (e continuou a estar), e dos pedidos de testes e 

feedback, praticamente apenas houve acesso ao sistema nas reuniões 

mencionadas, podendo mesmo se afirmar que houve uma total ausência de 

interesse nesses testes, ficando apenas a saberem alguns dos colaboradores dos 
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SBIDM que tinham acesso ao sistema porque o autor lhe perguntou diretamente 

se tinham feito testes e estes terem indicado desconhecer que esse sistema 

estava em testes, de que se tratava e muito menos que tinham acesso a ele; 

 
o Dado o exposto, tomou-se vital se realizar este Focus Groups em especial em 

coordenação com a responsável pela Área de Recursos Eletrónicos e Apoio ao 

Utilizador, Dra. Diana Silva, até porque houve um compromisso feito pela Direção 

dos SBIDM, aquando da apresentação do Projeto de Tese, da total disponibilidade 

dos SBIDM, a quem se destinava este sistema 100% funcional, uma 

implementação inicial do modelo proposto, para colaborarem na sua boa 

execução. Tal efetivamente aconteceu quando o autor fazia parte dos SBDIM, 

mas aquando da sua passagem decidida pela Reitoria para os sTIC, apesar da 

intenção e compromisso que nada nesse aspeto se iria alterar (até porque os 

SBIDM seriam os principais prejudicados, pois não iriam ter esse sistema), tal não 

se verificou, tendo o investigador que estimular ou mesmo “forçar” algumas 

atividades. 

 
o De notar que essencialmente se pretendia que o Serviço ficasse de acordo com 

as necessidades desses colaboradores enquanto elementos que prestam apoio 

aos utilizadores, tendo em conta o que achavam que o Serviço de Descoberta 

devia ser, na sua opinião como profissionais, sem perderem de vista o que os 

utilizadores poderiam querer. 

Alunos de Formação Inicial / Licenciatura e Alunos de Pós-Graduação 

(Mestrado e Doutoramento) 

À semelhança do Inquérito por Questionário Inicial, e dado a sua ligação aos SBDIM, também 

nesta seleção foram usados dados (“inteligência”) que potenciaram, quer a aceitação do convite 

pelos participantes nestes dois Focus Groups, quer pela escolha de perfis mais ativos e 

participativos neste tipo de eventos. 

Assim, além de alguns convites pessoais, quer para o Focus Group 2, Alunos de Formação 

Inicial (1º Ciclo), quer para o Focus Group de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), recorremos à base 

de dados de inscrições nas Ações de Formação na Biblioteca da UA para identificar esses 

potenciais participantes, ordenando por área, e dentro destas, identificando os alunos com o maior 

número de participações (base de dados continha também a indicação se cada inscrito esteve 

presente na sessão em que se inscreveu), restringindo essas sessões de formação ao 1º 

Semestre do Ano Letivo da altura (2012-2013).  

Tendo essa relação e dados (incluindo o Departamento), os Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) 

foram divididos em 4 lotes, começando com o envio do email de convite (modelo abaixo) para o 
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Lote 1, dando o necessário tempo para estes poderem confirmar se estariam disponíveis para 

participar e que dias/horas preferiam das possibilidades avançadas via Doodle (2018). Mediante o 

número de respostas e consenso sobre uma data, e como este número ainda era inferior aos 8 

participantes desejados (eventualmente “aceitando” 10, pois há sempre desistências de última 

hora), procedeu-se ao envio do convite (personalizado) para cada um dos alunos do Lote 2, 

seguido dos alunos do Lote 3 e um final do Lote 4, até que tivemos o número desejado de 

participantes. Igual procedimento foi seguido para o Focus Group dos Alunos de Pós-Graduação 

(3 Lotes de aproximadamente 10 alunos cada). Neste 3º Focus Group, assim como no final, dos 

Docentes e Investigadores, recorremos igualmente a outra fonte de dados para possíveis 

participantes, a lista de inscritos nos RD-UA 2012 (3ª edição do Research Day UA, na qual esta 

investigação também este esteve representada, Research@UA 2012 (UNIVERSIDADE DE 

AVEIRO, 2012)).  

Abaixo segue o modelo supramencionado para os convites personalizados enviados 

programaticamente (para todos os participantes, exceto os Profissionais da Biblioteca, o que qual 

foi verbal / presencialmente nos SBIDM): 

Modelo do email de Convite (versão final) 
sábado, 9 de Fevereiro de 2013 13:17 
 

Exma. Sra. 
Dra. Mariana xxxxxxx 
Programa Doutoral em yyyyyy zzzzzzzz 

Vimos por este meio convidá-la a participar numa reunião/grupo de discussão de ideias sobre um 
novo Serviço que visa facilitar a sua tarefa de recolher informação um trabalho académico ou 
investigação. O sistema propõe usar a lógica da agregação de conteúdos (recursos UA e externos) e 
de participação integrada com redes sociais. 

É fundamental ter a sua opinião. Para tal vimos junto de si gentilmente solicitar que disponibilize 2h 
do seu tempo. 

Para ter uma melhor perceção deste Serviço, apraz-nos enviar em primeira mão e em exclusivo o 
acesso ao mesmo, solicitando que por ora não o divulgue junto de terceiros (ou pelo menos de uma 
forma pública, pois ainda não foi anunciado publicamente como um Serviço oficial da UA): 

http://iia.Web.ua.pt/   

De maneira a encontrar uma data que seja possível aos membros da UA convidados, 
disponibilizamos uma agenda online onde poderá de uma maneira segura, cómoda e imediata 
assinalar a sua disponibilidade. 
 
Este é um processo relativamente simples: 

Nota prévia: para preservar toda e qualquer privacidade, a sua marcação será apenas 
visível à equipa organizadora deste evento (investigador e sua orientadora).  
  
Aceda ao link http://doodle.com/xxxxx; 
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 Das datas e horas propostas, por favor assinale nas quais terá  
 eventualmente disponibilidade; 
 

nota: aconselhamos a guardar o link indicado que lhe permitirá alterar a sua 
disponibilidade a qualquer altura ou a indicar o seu mail para receber uma 
mensagem com essa informação; 
  

Pode fechar a página 
  

As cerca de 2h que venha a disponibilizar do seu tempo serão um valioso contributo para melhorar 
este Serviço de pesquisa que integra as principais fontes de informação usadas pela Comunidade da 
UA, atualmente dispersas, de modo a que este permita uma maior economia de tempo e gerir com 
maior eficácia a pesquisa, uso e partilha de informação.  
 
Para facilitar esta sua primeira abordagem ao Serviço, preparámos uma breve apresentação da 
contextualização do mesmo, que fontes já indexa e funcionalidades implementadas:  
 
 http://iia.filipebento.pt/docs/apresentacao_fev_2013/161  
 
Agradecendo desde já toda a atenção e consideração dada a esta nossa solicitação e eventual 
preciosa colaboração, ficamos à sua inteira disposição para algum esclarecimento ou sugestão que 
nos queira facultar; 
 
Saudações académicas, 
Filipe Bento 
 
-------------------- 
Filipe Manuel S. Bento | fsb@ua.pt | http://about.filipebento.pt/  
 
PS: para tirar o máximo proveito do primeiro contacto com este novo Serviço, pode desde já aceder 
ao seu espaço pessoal, usando o UU da UA. Lá encontrará a informação obtida em tempo real do 
Catálogo Bibliográfico das BibliotecasUA (empréstimos, reservas, etc.). Adicionalmente terá acesso a 
uma série extra de recursos apenas disponível para Utilizadores da Comunidade UA. 

 

Docentes e Investigadores 

Além do supramencionado, para este Focus Group dos Docentes e Investigadores a seleção 

dos participantes a convidar foi baseada principalmente em conhecimentos pessoais e 

profissionais com Docentes e Investigadores de diversos Departamentos, sendo complementada 

por uma série de Diretores e Vice-Diretores de Curso de outros Departamentos. 

8.2 Execução dos Focus Groups 

Os quatro Focus Groups ocorreram em datas suficientemente espaçadas no tempo (cerca de 

suas semanas entre eles), de modo a garantir que a logística estava assegurada a 100%, e tudo 

pronto para uma nova sessão (disponibilidade da Sala, equipamento, etc.), tendo sido as datas de 

realização as seguintes (ano de 2013): 

                                                           

 

 
161 [Nota adicional, setembro de 2018]  
      Caso este endereço não esteja acessível, por favor tente https://dl-web.meocloud.pt/dlweb/eREJ5j6x-
SZG5okbg5Kttg/download/web/iia/docs/apresentacao_fev_2013/index.html  
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Profissionais da Biblioteca (afetos aos SBIDM-UA)  4 Fevereiro 

Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) 22 Fevereiro 

Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos)   6 Março 

Docentes e Investigadores  22 Março 

Um aspeto logístico em particular, a gravação em vídeo, foi indicado como não muito do seu 

agrado por uma docente/investigadora, mas após explicação do porquê, que apenas nos 

interessava o áudio e conseguir identificar de uma maneira anónima o participante, compreendeu 

e ofereceu a sua total disponibilidade para colaborar presencialmente no Focus Group, apesar da 

sua agenda bastante ocupada. 

Abaixo segue um exemplo de uma das mensagens de confirmação, personalizadas e 

enviadas programaticamente: 

 

De: Filipe MS Bento (UA) 
Enviado: sábado, 2 de Março de 2013 22:05 
Para: Mariana xxxxxxxx 
Assunto: [Reunião Serviço de Descoberta] Agradecimento da sua disponibilidade em participar 

Exma. Sra. 
Dra. Mariana xxxxxxx 
Programa Doutoral em yyyyyyyyyyyyy 

 
Serviço de Descoberta e Partilha de Informação  http://iia.Web.ua.pt/ 

 
Muito boa tarde. 

 
Antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade e se ter inscrito como possível participante 
nesta reunião. 

Mediante as diferentes disponibilidades inseridas pelos 8 potenciais participantes e alguns 
elementos que não o fizeram via doodle, foi identificado como dia preferido o primeiro, ou 
seja, Quarta, 6 de Março. 

Dado que é não uma data que selecionou como possível, se eventualmente vier a ter 
disponibilidade, a sua participação é mais do que bem-vinda. Aproveitamos desde já para muito 
agradecer todo o interesse e uso do Serviço, esperando que lhe venha a ser muito útil; sem prejuízo 
para o trabalho de investigação associado, estamos a trabalhar afincadamente para que tal seja 
possível.  

A título de mera informação, enviamos a data/hora e local onde iremos fazer a reunião: 

•         Data e Hora: 

6 Março (Quarta), das 10:30 às 12h30 

•         Local: 

Departamento de Comunicação e Arte (DeCA), Sala de Reuniões, no 3º piso 
[lado direito ao sair das escadas, lado esquerdo ao sair do elevador 
(sala 21.3.15)] 

Dado que eventualmente não lhe será possível, partilhamos abaixo os tópicos que vamos lançar a 
discussão, saber da opinião do grupo de participantes (lista completa):  

o   Em relação às fontes integradas no Serviço: numa primeira análise, como 

classificam a relevância para o vosso estudo?  
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  Que mais-valias ou inconvenientes veem na sua inclusão? 

  Que outras fontes gostariam de ver integradas? 

o   Qual a vossa opinião em relação à 

  integração de informação “formal” recuperada de serviços externos 
(capa, previsualização, descrição/sumário, etc.); 

  adição de informação “informal” 

•         de fontes externas: avaliações e comentários provenientes da 
Amazon, biografia do Autor / resumo do Assunto, 
provenientes da Wikipedia, etc.); 

•         adicionada pelos utilizadores: análises / comentários, tags; 

  possibilidade de haver discussão nos registos e partilha nas várias redes 
sociais ou serviços Web 2.0 de referência / comunidades; 

  possibilidade do Serviço permitir a constituição de Comunidades ou 
Grupos temáticos (por documento / áreas de investigação). 

  

De notar que o Serviço já tem mecanismo online que, se assim lhe for possível, permite dar um 
possível contributo (de uma forma mais sumária e automatizada), o qual desde já muito 
agradecemos (pode ser de uma maneira anónima, indicando, por favor, o Curso / Departamento, se 
possível): 

• Feedback: 

 

 
 

 

•        Votar / adicionar sugestões: 
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Mais uma vez, muito obrigado por toda a atenção e consideração que nos deu ao gentilmente se 
voluntariar para participar na reunião e toda e qualquer contribuição que possa nos facultar no 
futuro. 

Com os melhores cumprimentos (votos de continuação de um bom fim-de-semana), 

Filipe Bento 

-------------------- 
Filipe Manuel S. Bento  |  http://about.filipebento.pt/ 

 

8.2.1 Parte I – Introdução e Contextualização 

Apresentação e Contextualização do Desenvolvimento do Serviço / Investigação em curso e 

da Realização do FG em si; enunciados os assuntos propostos para análise. Hora prevista de 

início: 10h30 (duração: 30m). 

Objetivo Pontos a apresentar Pontos específicos Hora 
Controlo 

(fim) 
 

Introdução / 
Quebra-Gelo: 

 
Contextualizar  

a realização dos 
FGs 

e o porquê de 
terem sido 

convidados a 
colaborar neste 

 
Motivação para o 
desenvolvimento do de 
um novo Serviço de 
Descoberta de 
Informação Científica 
contextualizado à 
Comunidade UA 
 
 
 

 
Premissas iniciais: 
 
 
. Ausência de um Serviço agregador 
das várias fontes da UA; 
 
. Latente incompatibilidade cognitiva 
entre a competência de pesquisa 
flexível e rizomática da Web e a 
pesquisa mais estruturada e 

10h40 
 

(5m) 



 
 

 

 

 

218 
 

estudo / fase final 
do desenho e 

implementação do 
Serviço  

normativa a que o OPAC obriga; 
 
. Ausência de funcionalidades de 
participação, nomeadamente de 
avaliação e partilha de informação, 
quer nas fontes UA, quer nas 
externas, pelo menos a partir de um 
ponto único, de um modo 
homogéneo, mas acima de tudo de 
uma maneira integrada, que possa 
ser capitalizada para benefício geral 
da Comunidade UA, de um modo 
particular, todos os utilizadores, de 
um modo geral; 
 
 
. Ausência de funcionalidades de 
orientação na pesquisa e 
recomendação de recursos 
relacionados, por meios semânticos 
ou sociais (Inteligência Coletiva); 
 

 
Conceptualização do 
Serviço 

 
. Mostrar Mapa Mental Inicial (Julho 
2009) 
 
. Inquérito inicial (apenas o referir – 
Jan/Fev 2010) 
 
. novo conceito: Pesquisa 4.0  

•  uma dinâmica social e 
natural de quatro elementos 
– o investigador, os 
documentos, os utilizadores 
(seus pares, com interesses 
comuns) e o mapeamento 
semântico dos metadados 
(vários milhões de registos 
indexados localmente);  

• em plena interação 
potenciada pelo sistema, 
estes quatro elementos 
geram uma rede social 
dinâmica, autossustentável 
e com garantia de 
preservação futura; uma 
rede social não só de atores 
humanos como de 
recursos, mas acima de 
tudo, de um capital social e 
cultural superior. 
 

10h45 
 

(5m) 
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 O que já está 
implementado 
 
(falado, não mostrado 
– primeiro mail já indica 
a URL do Serviço > 
segundo solicita que 
experimentem de um 
modo ligeiro o sistema) 

 
. agregação das fontes de 
informação científica UA (no seu 
todo, e algumas específicas 
departamentais ou de centros de 
Investigação, a nível de 
demonstração) 
 
. obtenção em tempo real das 
existências de uma determinada 
obra da Bibliotecas UA: estatuto, 
localização e disponibilidade (inc. se 
estiver emprestada, a data do fim-
de-empréstimo); 
 
. agregação de fontes externas 
consideradas relevantes para a 
comunidade UA, numa primeira 
análise, passíveis de se poder obter 
os registos de uma forma 
automática das mesmas; 
 

• todos os registos devem ter 
de providenciar acesso ao 
texto integral da obra 
(exceto os das Bibliotecas 
UA – contudo alguns têm – 
via 856 ou encontrado pelo 
SFX); 

 
. enriquecimento com ficheiros de 
sinónimos e autoridades (da UA, 
EUROVOC [PT e EN] e MeSH) -- 
pesquisas independentes de serem 
feitas com termos em PT ou EN 
(para uma grande maioria) e 
indicação de assuntos relacionados 
(obtidos dos ficheiros de 
autoridades) 
 
. navegação facetada para um 
processo facilitado de refinamento 
da pesquisa; 
 
. recomendação semântica de 
recursos relacionados; 
 
. módulo de Autor e Assunto; 
 
. exportação para vários sistemas 
de gestão bibliográfica (EndNote, 
BibTeX, etc. – registos do OPAC 
UA / plataformas online (Zotero, 
Mendeley), todos); 
 
. enriquecimento com informação 
em tempo real de fontes externas 

10h55 
 

(10m) 



 
 

 

 

 

220 
 

onde a mesma seja encontrada, 
mostrada no registo da obra; 
 
. possibilidade de adicionar análises 
pessoais da obra lida – requer login 
-- ou de classificar (ratings / 
estrelas) – mesmo sem login 
efetuado; 
 
. espaço pessoal para  
 

• gestão de pesquisas 
(guardar, correr de novo, 
apagar),  

• gestão das listas de 
favoritos (pessoais ou 
públicas), colocar 
comentários privados e tags 
públicas, apagar ou enviar 
(mail) ou exportar os 
registos; 

• informação do espaço 
pessoal do OPAC-UA 
[empréstimos, reservas, 
multas, dados pessoais, 
etc. – por enquanto “Read 
Only”, mas talvez ainda 
antes de ser disseminado 
publicamente a sua 
existência, passar a ser 
possível passar a ser 
Read/Write). 

  
. partilha de informação essencial e 
ligação para o registo no sistema 
para diversas redes sociais; 
 
. separador “comunidade” nos 
registos permite comentar e discutir 
a obra (só dentro do Serviço ou 
publicando ao mesmo tempo no 
Facebook [opção individual para 
cada novo comentário no registo]; 
 
. login via UU dá acesso à pesquisa 
em tempo real nas Bases da 
EBSCO (texto integral), além de 
outros recursos; 
 
. módulo de bibliografia 
recomendada; 
 
. pesquisa de lista públicas; 
 
. indexação dos artigos com 
informação da publicação científica 
onde foram publicados, volume e 
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número (sempre que esta 
informação seja fornecida pela 
fonte), assim como a pesquisa, 
navegação e filtragem por estes 
campos (por exemplo, obter todos 
os artigos do vol. 3, nº 10 da revista 
científica “XPTO”). 
 
. widget feito para o SciVerse da 
Elsevier, permite obter 
paralelamente os resultados 
encontrados (primeiros 10) no 
Serviço de Descoberta da UA, 
quando se faz uma pesquisa na 
Scopus ou no Hub. 
 
. possibilidade de outros sistemas 
obterem informação em tempo real 
do Serviço de Descoberta ou 
fazerem o seu harvest (implementa 
desde já OIA-PMH); 
 
. muitas mais funcionalidades de 
segundo plano. 
 

 
. Objetivo dos Focus 
Groups e o porquê de 
termos solicitado a 
vossa colaboração: 

 
. convidados elementos 
representativos das 4 macro-
comunidades da UA, futuros 
utilizadores do Serviço: 
 

• Profissionais das 
Bibliotecas UA; 

• Alunos de Formação Inicial; 
• Alunos de Formação Pós-

graduação; 
• Docentes e Investigadores. 

 
1º Objetivo, colocado logo a 
discussão (Parte II): 
 

• Saber qual a perceção do 
grau / nível com que o 
Serviço contempla a “dieta 
informacional” dos 
utilizadores da comunidade 
UA, e dos próprios 
participantes em particular. 
 

11h00 
 

(5m) 

 
Tabela 4: Apresentação e Contextualização do Desenvolvimento do Serviço / Investigação 
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8.2.2 Parte II – Discussão 

Obtenção de opiniões sobre os temas elencados, discussão aberta, com avanço controlado 

(temporalmente + obtenção de opiniões abrangentes sobre esse determinado tópico), para ser 

possível os abordar na totalidade. Ver a Relação “Objetivos > Pontos a induzir em discussão > 

Subtópicos (de controlo)” no Anexo 5, “Focus Groups, Grelhas de Análise Qualitativa”. Hora 

prevista de início: 11h00 (duração: 1h30) 

8.3 Resultados e Análise dos quatro Focus Groups162 

8.3.1 Fontes de Informação Integradas (registos) no sistema 

Nesta primeira entrada, era perguntado a cada grupo sobre as fontes integradas no sistema: 

que mais-valias, inconvenientes encontram na sua inclusão, e que outras gostariam que 

estivessem integradas no índice central (único) do sistema. O objetivo principal era saber até que 

ponto o modelo proposto / sistema implementado contempla a “dieta informacional” (grau / nível) 

dos utilizadores desta comunidade, via agregação de registos de diferentes fontes (integração) e 

qual a solução ideal percecionada pelos utilizadores. 

Mais-valias ou Inconvenientes da sua inclusão 

Neste ponto pretendíamos saber qual a perceção da relevância para o estudo, docência ou 

investigação dos participantes das fontes incluídas (complementadas pela pesquisa em tempo real 

na BDs EBSCO, com login efetuado), para além dos registos do OPAC, dos registos do RIA e das 

Revistas.UA. Para quem tinha a perceção de que não eram relevantes, depois de experimentar o 

sistema mudou de opinião? Se sim, e mesmo para os que consideravam como relevantes antes 

de experimentarem o sistema, qual grau de satisfação com os recursos aí encontrados: baixo 

(ainda que esses recursos possam ser relevantes), o esperado, ou essas fontes excederam as 

expectativas? 

Profissionais da Biblioteca 

Os Profissionais da Biblioteca (1º Focus Group) foram os mais assertivos quanto à falta de 

fontes para uma completa e adequada “dieta informacional” da UA no seu todo, que o Serviço não 

contempla na totalidade as necessidades informacionais dos utilizadores da Comunidade UA 

                                                           

 

 
162 Juntam-se como anexo nove (9) ficheiros áudio (codificação mp3), extraído dos vídeos / gravações dos 4 
Focus Groups. Partilham-se os ficheiros áudio em vez de vídeo de modo a preservar o anonimato dos 
participantes. Estes ficheiros áudio podem igualmente ser encontrados em https://drive.google.com/drive/ 
folders/1Tsg3d9V6j1IiWneyOjIqSmQpuoOLaJGN. Em anexo também se podem encontrar as respetivas 
transcrições (4), contendo todas as falas agrupadas por ponto induzido em discussão, e subtópico dentro 
deste, devidamente marcadas com a referência temporal (minutos e segundos da mesma) e o código do 
participante que a proferiu. 
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(SBIDMP1, responsável por recursos online: “Sabemos que não é possível, não se trata de uma 

fonte agregadora que contemple totalmente as necessidades de informação; no caso de revisão 

bibliográfica de artigos, o sistema não responde”, “não é um sistema que responda totalmente do 

ponto de revistas cientificas internacionais”), e que algumas das fontes podem causar mais ruído 

que efetivamente ajudar na pesquisa (SBIDMP1: “Questiono que estejam também a agregar, por 

exemplo Open Data, quando o Open Data é essencialmente para investigadores de topo (…); será 

que não vai criar ruído termos essas fontes lá agregadas? E também questiono estar a agregar 

registos de blogs, etc., etc.”, “Os Dados Abertos são para investigadores avançados e não devem 

ser indexados só porque estão abertos, só cria ruído”). Perante a pergunta do Moderador se 

partilham todos desta opinião, em relação à inclusão de Dados Abertos, os Profissionais da 

Biblioteca dão um “sim” silencioso, reticente (uma grande parte parece não ter uma opinião 

formada sobre este ponto).  

No entanto, e no cômputo geral, a integração de diversas fontes é vista como uma preciosa 

mais-valia para o processo de pesquisa e descoberta da informação (SBIDMP1: “conseguirmos 

integrar o RCAAP e o Catálogo Bibliográfico, e o RIA num ponto único de pesquisa… e ao mesmo 

tempo irmos também agregar algumas fontes de Open Access que tem informação aberta e 

disponível para ser usada… nesse ponto de vista é uma grande mais-valia”, “É um problema que 

nós temos do ponto de vista do Serviço de Referência é não termos um ponto único onde seja 

possível agregar o Catálogo com mais alguma coisa, com mais pesquisas”, “Fazer uma pesquisa 

para efeitos de trabalhos académicos, recolha de alguma informação de um conjunto (~) de 

licenciatura, ai sim, isso vai responder a uma lacuna que temos”; SBIDMP3: “A possibilidade de 

criar uma rede social é uma mais-valia, a participação de todos para a construção do 

conhecimento; para além da agregação das fontes é uma mais-valia”). 

Numa discussão mais à frente, por se ter falado num tema relacionado, o Moderador 

pergunta se consideram a integração de Open Course Ware (OCW) como uma mais-valia, o que 

todos consideram que sim (apesar de “mudo”). A este propósito uma das Profissionais da 

Biblioteca considera que ter tantas fontes pode prejudicar em vez de ajudar, se não se tiver uma 

“literacia da informação” mínima (SBIDMP2: “Eu acho que tem muita informação com fontes 

diferentes, com objetivos diferentes e quando pesquisas vai-te buscar aquele aglomerado todo de 

informação, que para um utilizador que não tenha a tal “literacia da informação”, vai ficar 

baralhado”), ao qual o Moderador pergunta se ajudaria colocar a informação da fonte em cada 

registo na lista de resultados, tendo todos concordado que sim (algo implementado a seguir a este 

Focus Group, ícone identificativo da fonte antes de cada registo). O Moderador pergunta também 

se acham que os utilizadores irão filtrar pela fonte logo na página inicial, o que todos indicam que 

acham que não. 

Quanto a uma possível perceção de que certas fontes não eram relevantes, se depois de 

experimentarem o Serviço (e colocando-se no lugar dos utilizadores”), achariam que iriam mudar 
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de opinião, a resposta foi positiva (SBIDMP1: “a resposta é “sim”… muito bom por causa das 

facetas. Se há mais-valia que o sistema tem é essa. Outras coisas, nós podemos questionar, mas 

esta acho que sim”). 

Numa nota mais relacionada puramente com a interface / acessibilidade, uma Profissional da 

Biblioteca considera que a coluna das facetas [refinar] devia estar do lado esquerdo, em vez do 

lado direito (SBIDMP3). 

Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) 

Quanto aos participantes do segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), esta 

parte começou com uma nota de desapontamento quanto à Biblioteca ter poucas obras da sua 

área de estudo (Psicologia), e uma nota positiva por todos os outros recursos estarem acessíveis 

online (A1P3: “O facto de os termos online ajuda-nos bastante, é um acesso muito mais rápido e 

muito menos dispendioso por não termos que fotocopiar. Acedemos à parte que nos é útil, e a 

partir dai faremos o nosso estudo, a nossa investigação”). Esta participante também deu uma nota 

positiva inicial às componentes participativas (“interagir e inserir informação que depois é 

aproveitada por outros”). 

Para estes utilizadores, é preferível ter mais fontes à disposição e depois filtrar, do que se 

estar logo limitado a nível de fontes (A1P2: “diria que, que quanto mais fontes for buscar, melhor 

para mim, melhor para a minha pesquisa, não é? Se eu conseguir encontrar um milhão de livros, é 

melhor que encontrar só cem livros... claro que por outro lado vou ter mais ruído e vai ser mais 

difícil distinguir qual é o livro que quero especificamente para o meu assunto... mas por outro lado, 

prefiro ter mais respostas que menos respostas”). Este participante estende esta nota positiva da 

abrangência de fontes também aos Dados Abertos (Open Data): “estávamos a falar na questão 

dos dados, eventualmente dados "crus" que ai apareciam para nós fazermos a nossa própria 

pesquisa (investigação), o nosso próprio tratamento de dados, se isto for livre à semelhança do 

Google vai me dar bastante jeito no sentido que se tiver algum trabalho, por exemplo até pode ser 

extra curricular, se eu tiver algum trabalho de pesquisa de dados, estatísticos, para uma empresa, 

por muito simples que seja, talvez esses dados me venham a ser viáveis”. 

A participante A1P5 pergunta se este Serviço “como um motor de busca para fontes 

bibliográficas” por defeito pesquisa em todas as fontes, o que o Moderador confirma. Indica 

também que acha que “a ideia está muito boa, nem que seja só internamente (fontes internas), o 

nome não é muito apelativo”, tendo o Moderador explicado que é apenas um nome temporário, de 

código do projeto (üa, "iia" - lê-se "ya"). 

Voltando à pergunta inicial, da importância de cada fonte, a maior parte dos participantes não 

conhece grande parte das fontes, mas consideram que mesmo assim é preferível as ter (A1P1: 

“sinceramente eu não conheço a maior parte delas, mas diria que ‘estorvar, não estorvam’”; A1P5: 
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“... e uma vez que tem as segundas opções (facetas na página de resultados), podemos depois 

restringir, eu acho que se pode retirar o ruído”; A1P1: “ou o reduzir bastante”). 

Acerca da pesquisa e resultados obtidos, o participante A1P1 questiona sobre “qual é a 

variável que define a relevância de uma pesquisa” e “se um artigo que apareceu numa revista que 

tem mais renome do que outra, não irá prevalecer em relação a outro por aparecer noutra revista 

menos...”, ao que o Moderador explicou que a avaliação da relevância da fonte tem que ser feita 

pelo próprio utilizador, pois não temos acesso a esses dados (métricas, por exemplo o Fator de 

Impacto / JCR).  

Também numa nota geral, a participante A1P5 questiona-se sobre o número de agregadores 

que já existem, nomeadamente o projeto Sapo Campus (“... são coisas distintas e a questão é: de 

tanto quererem agregar, acabamos por ter tantas plataformas dispersas, a questão é será que 

esta vai ser uma agregadora ou vai ser mais uma? (…) Acho que é o Sapo Campus (…) um dos 

objetivos daquilo é ser mais agregador, mas não sei se vai ter a utilização por toda a 

Comunidade”). A participante A1P3 aproveita para comentar acerca da pouca 

divulgação/disseminação junto da Comunidade, que grande parte destes projetos tem (“uma das 

coisas que eu acho que está mal de certa forma é que quando se implementa qualquer coisa, é 

não se informar a Comunidade, para que as pessoas tirem proveito das coisas. Ao implementar 

uma ferramenta, todos tem o direito de participar e usufruir dela, acho que isso deveria ser 

característico de todos... e não (...) a população académica não sabe da existência de uma 

determinada ferramenta”). Ainda nesta linha de discussão, a participante A1P5 comenta sobre a 

grande dispersão de plataformas e serviços usados, dando o exemplo que o coordenador da 

disciplina do seu projeto final de licenciatura os aconselhou a irem partilhando no blogue do 

projeto, alojado no site wordpress.com e “já há um Sapo Campus... Somos livres de participar no 

Facebook, etc., mas para já estão a usar o WordPress”, além de que “tendo o blogs.ua.pt, 

acabamos por sentir que estamos a criar coisas que é mais uma, isso é que é pena (…) andamos 

todos em paralelo e depois nunca nos encontramos”. O Moderador aproveita para explicar que 

“não é intenção deste Serviço substituir as fontes que o mesmo agrega, e em relação aos da UA, 

que todos tem a sua razão de existir enquanto Serviços distintos, que este Serviço é apenas uma 

"capa" sobre os mesmos, e adicionalmente que os conteúdos que o Serviço tem estão 

completamente abertos, que o SAPO Campus ou outro serviço da UA ou externa à UA podem vir 

buscar livremente todos os conteúdos. 

Segue-se uma discussão sobre a Bibliografia Recomendada, integração com o Moodle, como 

essa é atualizada, incluindo no PACO (Portal Académico da UA / Secretaria Virtual), sobre receber 

alertas de novas entradas. O Moderador demonstra como estas Listas de Bibliografia 

Recomendada estão consultáveis no Serviço, indicando que como são as que foram adicionadas 

pelos docentes no PACO, apenas tem obras das Bibliotecas UA. 
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Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos) 

O participante A23P5 partilha que sendo a sua área muito específica, utiliza diretamente as 

Bases de Dados da EBSCO e ScienceDirect (“Para mim, diria 30% (…) geralmente vou 

diretamente às Conferências (Proceedings) da minha área (Novas Tecnologias da Comunicação) 

– a minha área é muito específica, não há muito por onde escolher – dessas as que mais utilizo 

são a(s bases de dados da) EBSCO e a ScienceDirect. E se não encontrar nesses, uso o Google 

Scholar (…) às vezes é o melhor”. O participante A23P3, da área das Ciências da Saúde, confirma 

que costuma usar as que estão integradas neste Serviço, enquanto que o A23P1 indica, à 

semelhança do A23P5 que foca a pesquisa em “portais ou bases de dados específicas (área de 

jogos), mas também ScienceDirect. Em último recurso, o Google Scholar”. O participante A23P5 

acrescenta que “apesar de muita gente ter a ideia que o Google Scholar não é muito exato, se for 

bem trabalhado, se souber exatamente o que se quer, às vezes conseguimos encontrar muito bem 

e mais rapidamente o recurso, que nas bases de dados. Como 1ª instância, não é; mas como 2ª 

ou 3ª… há algumas bases de dados mais confusas. (B-on) só a quantidade de clicks que tenho 

que fazer, a B-on é…”. 

Sobre a questão se é importante se poder distinguir ou filtrar o que são recursos da UA dos 

externos, os participantes A23P2, A23P4 e A23P5 acham que se pode esconder essa faceta (ou 

pelo menos estar fechada por defeito), enquanto a participante A23P7 considera importante se 

poder fazer essa distinção (concordando a participante A23P6), isto porque, por exemplo, 

“podemos ter uma relação de proximidade, ser mais fácil falar com o autor – pode não estar sob 

aquela forma, mas acho que é importante poder filtrar”. 

As fontes externas que não são possíveis de integrar neste Serviço, e que são direcionadas 

para estudos mais avançados / investigação, merecem um especial nível de relevância para este 

grupo, como seria de esperar, considerando que as ligações a estes Serviços de Pesquisa 

(Google Scholar, Web of Science, Scopus) devem passar para cima das facetas, na coluna da 

direita. Não consideram, contudo, que das atuais fontes integradas, algumas possam ser 

desnecessárias (A23P4: “pode ser do interesse da pessoa: permitindo uma filtragem à partida é 

positivo estarem lá todas”). 

O participante A23P4 comenta sobre serem quase obrigados a publicar em revistas 

científicas que não são Open Access / estão em Acesso Livre, o que acaba por desincentivar a 

pesquisa nessas fontes. O participante reforça esta opinião com o exemplo da categorização das 

revistas por A), B) e C) em termos de pontuação na classificação interna ao nível de publicação (e 

respetivos financiamentos). Da mesma opinião é a participante A23P4 (“Não somos incentivados a 

procurar Publicações em Acesso Livre (nem a pesquisar, nem em a publicar), tendo o Moderador 

a questionado se acha que isso poderá mudar quando essas Publicações começarem a ter um 

Fator de Impacto relevante (ou equivalente), respondendo a mesma que “Sim, será uma tendência 

que poderá mudar. Por enquanto é um círculo muito fechado, sempre as mesmas publicações e 
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autores”. Em sentido oposto, a participante A23P7 comenta que na sua área (Design), “tem havido 

uma grande abertura a publicações Open Access, talvez seja um paradigma diferente dos colegas 

de outras áreas”. 

Docentes e Investigadores 

Ainda num momento pré-início do Focus Group, o participante DIP3 partilhou a sua opinião 

sobre a qualidade das revistas científicas em Open Access / Acesso Livre em comparação com as 

pagas, que “existem revistas boas em Open Access, assim como existem revistas más nas 

pagas”. 

Após a contextualização do projeto e apresentação das fontes integradas, nomeadamente as 

da UA, que estão dispersas, assim como das redes sociais que eram abertas e de uso gratuito no 

início e depois passaram a ter planos “premium” com uma grande parte das funcionalidades a 

ficarem só acessíveis mediante a subscrição (paga) do serviço, e de como a informação produzida 

pelos utilizadores ficou inacessível sem esse pagamento, o participante DIP1 comentou que 

realmente “há um imenso trabalho que demorou muitos horas a ser construído”. 

Sobre as fontes, o participante DIP3 indicou não conhecer a plataforma editorial de revistas 

em Open Access da UA, revistas.ua.pt [sistema Open Source OJS da rede Public Knowledge 

Project (SIMON FRASER UNIVERSITY LIBRARY, 2014)], e colocou uma questão num momento 

posterior sobre disponibilizar no Repositório Institucional da UA o PDF de um artigo publicado num 

periódico pago. Sobre esta última, o Moderador explicou que depende da autorização da editora 

desse periódico, que por defeito fica com embargo e o utilizador tem que pedir uma cópia ao autor 

– uma funcionalidade automática da plataforma Open Source DSpace (DURASPACE, 2018), que 

o PDF está lá guardado, não está é disponível publicamente, acrescentando o participante DIP1 

que a Springer (SPRINGER NATURE SWITZERLAND AG, 2018) e outras editoras se estão a 

adaptar a este novo paradigma Open Access, criando uma divisão Open, em que em vez de o 

acesso às revistas ser pago, quem paga são os autores para publicar nessas revistas, e a 

participante DIP2 que as editoras desse modo “Passam os custos do utilizador para o autor; há 

Sociedades que financiam os seus investigadores para publicarem nessas revistas” (Golden Open 

Access; ver por exemplo Wang, Liu, Mao, & Fang (2015)).  

Ainda sobre esta temática, o participante DIP1 discute sobre a questão de as editoras 

ganharem dinheiro com artigos fruto de investigação paga com dinheiros públicos. O participante 

DIP3 por sua vez avança não acreditar que “o Open Access vá ser melhor que o modelo 

tradicional (…) que a Internet veio trazer tudo de borla e tudo de bom, (…) mas ainda bem que há 

Open Access. Como por exemplo o caso da Televisão: de qualidade eu tenho que pagar, que é o 

paradigma inverso (antes era tudo aberto e agora é quase tudo pago). Notem que não estou 

contra o Open Access, nem sou contra o modelo clássico, acho é que se tem que se encaixar. (…) 

O Departamento de Química não financia os docentes / investigadores para publicar em Open 
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Access. Eu nunca o fiz” (pagar para publicar numa revista Open Access). O participante DIP5 não 

concorda, em especial porque em Portugal não há uma rede como a Inglesa que qualquer 

publicação académica produzida pelos membros da rede [Universidades Inglesas] está disponível 

para todos os restantes – por isso, por uma questão de disponibilidade para os utilizadores, acaba 

por se ter um retorno maior (em Open Access) que nas publicações do modelo tradicional. 

Finalizando a discussão sobre este tema, o participante DIP1 comenta que a sua “atitude como 

pesquisador (investigador) mudou muito nestes últimos 15 anos: há 10, 15 anos era normal só ter 

o abstract online e para ter o texto integral mandava um email ao autor a pedir uma fotocópia ou 

recorria ao Empréstimo Inter-Bibliotecas, e esperava 2, 3 semanas; agora se vejo que pedem $30, 

$40 pelo texto integral, eu vou procurar outros alternativos. Exemplo: uma investigadora pediu 

uma cópia a uma autora de um determinado artigo; esta negou a partilha porque tinha assinado 

acordo com a editora que não faria isso – essa investigadora simplesmente retirou todas as 

referências a essa autora no artigo e usou fontes alternativas, outros autores. Quem ficou a perder 

foi essa autora”. 

Numa série de apontamentos que tinha tirado antes do Focus Group, o participante DIP5 

incluiu um específico, e muito positivo, sobre a integração de várias fontes: “Ideia de integrar a 

pesquisa é muito boa (…) acho excelente a ideia de integrar num índice comum”. 

Sobre a inclusão de dados Open Data, que no Focus Group dos Profissionais da Biblioteca 

foi fortemente criticada pela participante SBIDMP1 por ser apenas uma fonte de interesse para 

“investigadores de topo”, neste último Focus Group, Docentes e Investigadores, foi colocada no 

espectro positivo dos “prós e contras” da sua inclusão (DIP4: “Pode não ser muito importante 

agora, mas…”; DIP2: “… neste momento é uma nova tendência, por isso daqui a 1 mês ou 2 pode 

ser muito importante”; DIP4: “eu nem sabia que existia, o facto de estar enriquece, obviamente. 

Pode não ser útil agora, mas será mais tarde; pode não ser para mim, mas pode ser para outros”; 

DIP5: “Todas as funcionalidades e fontes ajudam, podem é ter mais importância para uns 

que para outros”, sugerindo sobre a pesquisa em si “Não uses os assuntos no cálculo de 

relevância, usas apenas nas facetas <para filtrar>”. 

De um modo resumido de entre todos os participantes nos Focus Groups, há a reter neste 

ponto que é preferível ter mais fontes que apenas algumas selecionadas (desde que não haja 

duplicação de registos), mas que acima de tudo, o importante é que as fontes integradas tenham 

registos com uma Catalogação e Indexação de qualidade (isto é, metadados de qualidade), 

sendo que a limitação de fontes passíveis de integrar (registos não disponibilizados em lote, 

quer online, quer offline), é outro grave entrave, que, via pesquisas paralelas automaticamente 

parametrizadas pelo sistema, pode ser de algum modo colmatado, um problema parcialmente 

mitigado. 
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Outras Fontes que gostariam de ver integradas 

O Moodle (plataforma Open Source de eLearning (MOODLE, 2018)) da UA (UNIVERSIDADE 

DE AVEIRO, 2018a) foi apontado por uma das Profissionais da Biblioteca (SBIDMP3: “seria 

também importante acrescentar, por exemplo, o Moodle.”), tendo, contudo, outros Profissionais da 

Biblioteca chamado à atenção que pode haver informação no Moodle que não se pode 

disponibilizar (SBIDMP2: “Cuidado com a informação do Moodle”; SBIDMP8: “No Moodle, os 

docentes poem lá informação que não sei até que ponto é isso se pode disponibilizar”).  

Ainda no Focus Group dos Profissionais da Biblioteca foi apontado o DRIVER como uma 

importante fonte em falta (SBIDMP2). O Serviço “A-to-Z” (lista alfabética de publicações periódicas 

subscritas pela [da EBSCO]) é também apontado como uma possível fonte em falta. O Moderador 

esclarece que o “A-to-Z” não está integrado, porque não permite, mas é possível lançar uma 

pesquisa imediata no “A-to-Z” (parametrizada automaticamente com o que se está a pesquisar), 

na entrada própria na coluna do lado direito, lista de resultados, por debaixo das facetas. Alguns 

outros Profissionais da Biblioteca consideram que não deve ser incluída (SBIDMP6: “Lá está não 

pode ser considerado informação bibliográfica (…) vai-se criar um nível de ruído”; SBIDMP1: “Não 

se compadece com o resto dos recursos”, o que todos concordam. Perante a pergunta (não 

planeada) do Moderador se acham que está bem como está, a abrir a pesquisa como um Serviço 

Externo, todos concordam que sim. Segue-se depois uma série de troca de opiniões quanto a 

questões relacionadas puramente com a interface / acessibilidade (por favor, consultar a 

transcrição na integra deste primeiro Focus Group, em anexo). 

No segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), a participante A1P5 questionou 

se as Bases de Dados listadas no site da Biblioteca estão incluídas neste Serviço, a que o 

Moderador confirmou que não e explica que a pesquisa nessas outras fontes terá que uma 

pesquisa externa a este Serviço. 

No terceiro Focus Group, Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), foram avançados a ACM 

(2018) e IEEE (2018), perante o qual o Moderador comentou não ser possível integrar os registos 

das publicações destas fontes, questionando o grupo se adicionar a mesma funcionalidade que se 

tem para outras fontes externas (Google Scholar, Web of Science, Scopus) ajudaria, tendo os 

participantes A23P2, A23P4, A23P5 e A23P6 indicado que sim. 

8.3.2 Enriquecimento com Informação externa (obtida em tempo real) 

Neste segundo ponto induzido em discussão pretendeu-se avaliar o grau de importância que 

o enriquecimento do registo com informação externa, das recomendações, entre outras 

funcionalidades, e o nível com que permitem amplificar a cobertura das necessidades 

informacionais científicas via descoberta de novos documentos (rede social dos documentos). 
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Informação “Formal” 

Neste item específico pretendíamos saber sobre a Integração de informação “formal”, 

qualidade da informação presente nos registos, incluindo a de valor acrescentado recuperada de 

serviços externos (capa, previsualização, descrição/sumário, etc., do Google Books e 

GoodReads). 

Os Profissionais da Biblioteca deram o seu consentimento geral, um “sim silencioso”, 

concordância sem grandes opiniões acerca dessa funcionalidade.  

Igualmente, os participantes no segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), 

aprovam esta funcionalidade (A1P1: “Resumos, abstracts são relevantes, ajudam a selecionar os 

artigos”). 

Os participantes do terceiro Focus Group, Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), deram 

também uma nota muito positiva a esta funcionalidade (A23P2: “Eu numa primeira fase avalio por 

essa informação: vejo a capa, vejo o resumo, sumário e avalio se me interessa ou não – bastante 

útil”). 

No último Focus Group, Docentes e Investigadores, perante uma questão do participante 

DIP5 sobre como era calculada a relevância no caso da apresentação de registos do Google 

Books quando não se insere nenhum termo de pesquisa, o Moderador explicou que o sistema 

pesquisa e recupera essa informação para cada recurso, individualmente e em tempo-real, e 

apenas se for um livro; isto é, só pesquisa no Google Books se tiver ISBN, os registos do Google 

Books não estão indexados localmente (porque também não são disponibilizados em lote pela 

Google). A participante DIP4 questionou se é o mesmo caso com a Wikipédia, o que o Moderador 

confirma, e que só mostra esse bloco de informação (texto ou imagem) se encontrar algum registo 

correspondente. 

O participante DIP1 valoriza esta informação, nomeadamente ser possível ver a capa do livro 

(recuperada do Google Books), com uma pergunta sobre acessibilidade da interface: fade-in da 

capa do livro (esbatida até se passar com o rato por cima do registo). Este participante preferia 

que estas estivessem sem qualquer tipo de opacidade, sempre visível a 100%, ao que o 

Moderador comentou que foi uma opção pessoal, para reduzir a quantidade de informação, 

sobrecarga de texto, informação na página, ao mesmo tempo que a torna mais dinâmica. O 

participante DIP1 reitera a importância das mesmas na rápida seleção dos recursos (“Para 

mim, como eu conheço as capas dos livros, as ter sempre visíveis a 100% (e não esbatidas) 

ajudaria a identificar mais rapidamente a obra. Os que têm capas eu sei que são livros que temos 

aqui na Biblioteca. Eu vejo mais rapidamente as capas que leio os títulos”). 

Ainda na mesma linha de pensamento, o participante DIP5 comentou que “ter a informação 

se tem PDF só quando se passa o rato por cima, também não ajuda…”, ao que o Moderador 

explicou que, exceto as obras da Biblioteca, que tem informação da localização e se estão 
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emprestadas, todos os restantes recursos neste serviço tem link para o PDF: não foram indexadas 

fontes puramente referências, apenas as com conteúdos acessíveis em texto integral. Este 

participante reforça a sua opinião que o link para o PDF devia estar sempre visível (“O Texto 

Integral é a coisa mais importante que o Serviço pode oferecer. Isso devia estar explicito, o link 

não devia estar escondido”). Sobre estas ligações ao texto integral, a participante DIP4 comenta 

sobre alguns registos terem mais do que uma ligação: “O artigo é o mesmo e pode ter várias 

fontes (links para o texto integral)…”; o Moderador confirma, que essa opção foi por uma questão 

de redundância, caso o PDF não esteja acessível numa das fontes, tendo de seguida mostrado 

que no registo completo, os links estão sempre visíveis, uma opção abonada pelo participante 

DIP5 (“Gostei dessa escolha, acho que está muito bem”), tendo contudo uma opinião diferente em 

relação à página da Lista dos Resultados: “Mas na página de pesquisa acho que tem muitos 

espaços em branco”. 

Uma última nota sobre escolhas de interface e acessibilidade, e na mesma pelo participante 

DIP5: “Facetas fechadas parecem que não tem nada”; sobre essa opção, o Moderador explicou 

que se uma determinada faceta está nessa coluna é porque que tem conteúdo (quando uma 

determinada faceta não tiver conteúdo, ela não é mostrada sequer) e que se as facetas 

estivessem sempre abertas, tal iria fazer com que a coluna ficasse muito extensa (página muito 

longa, obrigava a usar o elevador de scroll para aceder às opções por debaixo das facetas, nessa 

coluna, ou em rodapé). 

Recapitulando, e perante a pergunta do Moderador se esta informação “formal” ajuda a 

avaliar/selecionar os recursos, todos os 4 participantes restantes deste último Focus Group (um 

dos participantes teve que sair, mesmo antes desta pergunta), Docentes e Investigadores, deram 

o seu aval, que sim, visualmente. 

Comparando com os resultados obtidos sensivelmente 3 anos antes no Inquérito inicial 

“Avaliação dos Hábitos de Pesquisa e Partilha de Informação”, e na entrada equivalente (ver 5.1.4 

Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de recomendação automática), “Relevância dada à 

agregação de informação aos registos (conteúdos)”, a importância da informação alvo deste 

ponto induzido em discussão foi igualmente a mais valorizada nesse Inquérito, das avaliações 

feitas pelos respondentes, com os Resumos a obterem 51% (2157) como “Muito Importantes” e 

39% (1635) como “Importantes” (de notar, contudo, que 45% [1880] do total dos respondentes a 

este inquérito não partilhou a sua avaliação desta funcionalidade e 102 [2,41%] indicaram não ter 

opinião formada), a Tabelas de Conteúdos com 44% como “Muito Importantes” (1872) e outros 

44% (1864) como “Importantes” e as Capas (Livros) a obter valores inferiores, mas mesmo assim 

no espectro positivo das avaliações dadas pelos respondentes: 15% (631) avaliando-as “Muito 

Importantes” e 43% (1810 respondentes) como “Importante”.  
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Recomendação de documentos relacionados 

(efetuada com base nos metadados dos mesmos) 

Dois Profissionais da Biblioteca avançam que parece que os registos não estão relacionados 

ao nível de assunto (SBIDMP2 e SBIDMP6, com SBIDMP7 a confirma que testaram e que as 

recomendações não tinham nada a ver com o registo visualizado); o Moderador explica que tem a 

ver com o cruzamento de uma série de dados, campos: títulos com a mesma palavra que esse 

tem no título, mesmo que sobre outro assunto, do mesmo autor, etc., mas que é parametrizável.  

Informação “informal” 

Adição ao registo de informação “informal” (de fontes externas) 

Os Profissionais da Biblioteca SBIDMP2 e SBIDMP6 consideram ser uma mais-valia. 

• Inclusão de avaliações e comentários provenientes da Amazon   

No Focus Group dos Profissionais da Biblioteca, alguns elementos questionam-

se sobre a sua importância (SBIDMP6: “A parte da comunidade, acho que sim, 

faz todo o sentido, agora esta da análise (Amazon)… [expressão facial: “é 

questionável” / “nem por isso”]. Se não o tivesse… (não faria falta)”; SBIDMP4: 

“É daquelas coisas, ‘ah, porque se pode ter, tem-se’… é mais um 

separador,…”; SBIDMP6: “Google Books sim, agora análises da Amazon é 

uma perda de tempo”), não concordando a participante SBIDMP3 que salientou 

que “essa análise da Amazon só vai aparecer para livros”, e que “a pessoa só 

vai ler se quiser”, ao que o participante SBIDMP6 comenta “Eu não acho mal, 

só que se pode correr o risco de criar mais ruído” (com o resto do grupo a 

mostrar não ter opinião formada sobre o assunto). 

No terceiro Focus Group, Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), a 

importância da inclusão das revisões provenientes da Amazon foi consensual. 

Comparando com os resultados obtidos no Inquérito inicial “Avaliação dos 

Hábitos de Pesquisa e Partilha de Informação”, e na entrada equivalente (ver 

5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de recomendação 

automática), “Relevância dada à agregação de informação aos registos 

(conteúdos)”, a importância das “Revisões críticas realizadas por especialistas” 

(e caso fosse este o caso das recuperadas da Amazon, o que nem sempre 

acontece, visto poderem ser colocadas por qualquer utilizador que tenha 

adquirido essa obra) foi uma das mais valorizadas nesse Inquérito, 3º lugar 

no total das 8 funcionalidades / informação avaliada nesse ponto, com 33,6% 

(1420 respondentes) a as considerar como “Muito Importantes” e 45,6% (1928) 

como “Importantes”. 
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• Módulo de Autor (informação proveniente da Wikipédia, cruzada com assuntos 

encontrados nos registos de obras/recursos desse autor; ver exemplo na figura 87, 

página 174) 

Esta é considerada uma mais-valia pelos Profissionais da Biblioteca 

(SBIDMP1), havendo contudo um reparo quanto ao tamanho do texto 

apresentado (SBIDMP7: “quando se faz a pesquisa por autor, a informação 

que é mostrada dele é tão extensa que não se chega a reparar nos registos 

abaixo”; SBIDMP6: “Se conseguir limitar a mancha a esse tamanho (cerca de 

10 linhas)…”; o moderador explicou que se pode limitar ao tamanho que 

quiserem, tal como se está a fazer no resumo (por debaixo do título) no registo 

completo de obras que tem resumo, por exemplo 500 caracteres. 

Os participantes do segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), 

indicam gostar desta funcionalidade (A1P3), questionando, contudo, um dos 

participantes o uso da Wikipédia como fonte (A1P2: “É sempre da Wikipédia? 

Gosto de consultar a Wikipédia, mas não de tirar lá informação (para fins 

científicos / académicos)”, ao que a participante A1P5 contrapõem que a 

“Wikipédia muitas vezes tem fontes em baixo, fidedignas; a Wikipédia pode ser 

um meio de partilha”. 

No terceiro Focus Group, Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), o 

participante A23P5 questionou a lógica de recuperar as entradas em Inglês, só 

porque tem mais informação, que deveria ser de acordo com a língua ativa na 

interface. Com a participante A23P2 a concordar, o participante A23P1 

reforçou a sua sugestão com um exemplo dos estudantes estrangeiros da UA 

que não falem Português, caso se escolhesse Português por defeito como a 

entrada recuperada da Wikipédia (isto apenas para Autores, que tem o mesmo 

“título” na Wikipédia em diferentes línguas). No seguimento desta sugestão o 

Moderador avançou a possibilidade de se fazer desse modo, sendo que a 

língua da interface seria uma opção no espaço pessoal de cada utilizador para 

que o sistema se “lembre” entre sessões. 

Sobre a sua importância, quer do módulo de autor e assunto, o participante 

A23P5 considera que a Wikipédia poderá não ter o rigor científico ao nível das 

Bases de Dados que pesquisa (“Se eu estou a pesquisar em Bases de Dados 

é porque quero rigor científico (que a Wikipédia não terá?)… isto será mais 

curiosidade, está a tirar o foco principal da pesquisa”). A participante A23P4 

não concorda com a opinião do participante A23P5 “Por exemplo para os 

estudantes de Línguas e Literatura é importante ter essa informação” (neste 

caso, exemplo mostrado de um autor), tendo o participante A23P5 mudado de 
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opinião, “Faz sentido manter”. E perante a explicação do Moderador que essa 

informação só aparece quando se faz a pesquisa por autor, todos concordaram 

que faz sentido manter essa funcionalidade. 

No Focus Group dos Docentes e Investigadores, a participante DIP2 questiona 

se a pergunta é no âmbito da sua qualidade de Investigadora ou de Docente, 

pois “Para os meus alunos poderem encontrar rapidamente uma definição, 

dá muito jeito; por outro lado, pode ser redutor (o aluno não aprofundar 

mais a pesquisa)”, concordando visualmente a participante DIP4. 

• Módulo de Assunto (Informação proveniente da Wikipédia, PT [1º] ou EN [2º], 

procura em sequência; ver exemplos nas figuras 88 e 89, página 175) 

Nesta entrada, e perante a dúvida do participante SBIDMP6 dos Profissionais 

da Biblioteca (“Mas isso não cria confusão, estar a ir buscar em Português ou 

Inglês?”), o Moderador explicou que se o utilizador escolher um assunto em 

Inglês o sistema vai buscar a definição desse assunto à Wikipédia Inglesa, e se 

o assunto estiver em Português vai à Portuguesa; a Wikipédia não permite a 

pesquisa global. Ainda o participante SBIDMP6 questiona se se pode 

considerar a Wikipédia como uma fonte de referência, ao que a participante 

SBIDMP3 sugeriu recorrer à Infopédia, tendo o Moderador indicado que iria 

explorar essa possibilidade. A participante SBIDMP2 chama a atenção que 

“tudo o que vem da Web requer uma análise (crítica)”. 

Quanto aos participantes do segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º 

Ciclo), aprovam esta componente também, além do módulo de Autor, já 

analisado. 

No Focus Group dos Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), a participante 

A23P4 comenta que considera ser a mesma coisa do que foi dito sobre o 

módulo de Autor: “É semelhante ao que falamos antes, é informação que pode 

lá estar”, não estando a criar ruído (“só acedemos a ela se quisermos”). O 

participante A23P3 comenta da sua importância quando se está a iniciar 

uma pesquisa sobre um determinado assunto, com os participantes A23P4 

e A23P6 a concordarem. 

No último Focus Group, Docentes e Investigadores, a participante DIP4 

comenta que na sua opinião “à partida quem procura já sabe sobre esse 

assunto, mas se não atrasar muito a pesquisa, acho que não fica mal” e 

que “o ‘Ver Também’ (áreas relacionadas) tem interesse”, com os restantes a 

ter uma opinião neutra sobre este módulo. 

Outras Fontes 
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Objetivo: saber que fontes/recursos acham que deveriam ser incluídos (para o 

enriquecimento do registo ou orientação na pesquisa. Que informação complementar (“formal”) 

deveria conter, em especial a que permita a avaliação da pertinência desse recurso para a 

pesquisa em curso ou a orientação na pesquisa (thesauri [atuais: Autoridades da Biblioteca UA + 

Eurovoc + MeSH], etc.). 

A Infopédia foi sugerida no Focus Group dos Profissionais da Biblioteca, que numa análise 

posterior, verificou-se não permitir obter essa informação, pelo menos de uma maneira aberta, 

gratuitamente. Isso é compreensível, pois para todos os efeitos, é um Serviço comercial ao 

contrário da Wikipédia. 

No terceiro Focus Group, Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), o participante A23P1 

reforça a ideia de usar a Wikipédia, mencionado também o Google (“Eu quando quero ver 

informação rápida de um assunto vou à Wikipédia… pode não estar 100% correto, mas tem o 

essencial, ou então Google”). 

8.3.3 Componentes Participativas: adição de informação 

Neste ponto induzido em discussão pretendeu-se saber da relevância dada às componentes 

participativas (UGC) presentes no modelo proposto / sistema implementado. 

Adição de informação “informal” ao registo pelos Utilizadores 

Objetivo: recolher a valorização e opiniões relativas à integração de informação “informal” ao 

registo (adicionada pelos utilizadores: análises / comentários, tags), como classificam em termos 

de importância a possibilidade de haver discussão nos registos e partilha nas várias redes sociais 

ou serviços Web 2.0 de referência / comunidades. 

• Importância dada às análises / comentários partilhados por outros utilizadores, 

assim como à sua classificação (estrelas) 

A funcionalidade de votar/classificar (estrelas) mereceu a aprovação e 

concordância dos Profissionais da Biblioteca (SBIDMP3: “Eu é mais pelas 

estrelas”; Moderador: “As estrelas estão aprovadas?”; Todos: “Estão”), sem se 

terem pronunciado sobre as análises ou comentários partilhados pelos 

utilizadores, contudo indicando que não dão tanta importância a estes. 

Numa funcionalidade de certa forma relacionada com a classificação com 

estrelas, no segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), o 

participante A1P1 interroga sobre a possibilidade de se usar o número de 

“gostos” no calculo de relevância, considerando contudo que tal pode ser 

efémero, logo contra tal possibilidade (“Nos artigos ou os diferentes locais que 

estamos a obter, não há nenhum sistema idêntico ao sistema de "like" do 
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Facebook?... Como estava a dizer parte mais social, de interação e de partilha, 

pensei que poderia ter o sistema de "like" do Facebook, de um artigo ganhar 

relevância por receber vários "likes" de vários utilizadores. Mas eu estava a 

mencionar isso porque acho que a ciência é um campo que não obedece a 

"modas" e estar a respeitar uma variável que está diretamente relacionada com 

as "modas", acho que seria uma ferramenta um bocado distante do objetivo da 

plataforma.” / “A partilha é interessante, likes é que não sei se não seria 

uma informação "barulhenta", porque lá está, teria que ser uma coisa que é 

dinâmica, evolutiva, mas os dados adquiridos são absolutos não são móveis”. 

Ainda neste Focus Group, uma chamada de atenção pela participante A1P5 

que “os Comentários, podemos sempre saber quem escreveu e assim fazer 

a minha própria filtragem e validação, nas classificações (estrelas) não 

temos essa informação”. 

No Focus Group dos Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), o participante 

A23P1 questionou “até que ponto é que o sistema pode usar a informação das 

estrelas – como a comunidade pode tirar proveito dessa classificação – dá para 

fazer um filtro por obras que tem um determinada tag e que tem 5 estrelas – 

isso é só para mim?”, ao que o Moderador esclarece que é só para 

visualização e avaliação individual de cada recurso. A participante A23P4 

partilhou o aspeto muito importante do critério nessa avaliação: “a qualidade 

que tem para mim, se calhar não tem para os outros, ou vice-versa, 

irrelevante para mim e ser fulcral para outra pessoa”, adicionando a 

participante A23P2 que depende do contexto. 

Perante a pergunta do Moderador se seria uma funcionalidade para manter, o 

participante A23P5 partilhou que na sua opinião tirava-a (concordando os 

participantes A23P1 e A23P4: “As tags sim são essenciais; deixava a 

classificação apenas para uso próprio, não para a comunidade”, e 

perguntados sobre se as estrelas não tem importância para a rápida avaliação 

dos recursos aquando da pesquisa, os participantes A23P1 e A23P2, 

confirmam que não, concordando com o que foi dito pelo participante A23P5, 

comentando a participante A23P7, na mesma linha de pensamento, que “É 

suscetível de ter muita importância para uns e não para outros”. 

No grupo dos Docentes e Investigadores, na série de apontamentos que tinha 

tirado antes do Focus Group mencionada anteriormente, o participante DIP5 

incluiu de forma sintética que “comentar, partilhar parece-me redundante”, 

adiantando, contudo, que “notas da Comunidade pode ser interessante”. 

Este participante, apesar de não considerar relevante haver uma “Rede Social 
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para comentar links” (melhor, “não está correto: já existe tanta coisa”), essa 

opinião inverte-se se a ideia for partilhar apontamentos (sobre os recursos), 

desde que associados a uma determinada temática (“A ideia da Rede Social 

para comentar links acho que não está correto: já existe tanta coisa. Num 

ambiente académico, a ideia de partilhar apontamentos (sobre os 

recursos) já me parece melhor, associada aquela temática… não sei…”). 

Também no Focus Group dos Docentes e Investigadores, houve alertas que 

essa avaliação/classificação pode ser subjetiva (DIP4: “Isso é um bocado 

subjetivo, depende de quem avaliar; acho que há outros fatores mais 

importantes do que avaliar se tem 5 estrelas ou 4”), com o participante DIP5 

a adicionar “Por exemplo, um muito objetivo é o número de downloads” (que 

à data [2018] se pode obter via informação fornecida por altmetrics, mas que 

na altura [2013] eram serviços em desenvolvimento). O participante DIP3 

reforça a opinião negativa quanto a esta funcionalidade e outras relacionadas 

com informação adicionada ou avaliação dada pelos utilizadores (“As Bases 

de Dados já estão fechadas para não haver isso, se queres ter uma coisa 

fidedigna, não a podes abrir ao mundo, pode dar algum valor extra, mas 

também muita confusão nas pesquisas”). 

Perante a pergunta se o número de partilhas (algo já implementado no 

Serviço, e parte da informação almetrics supramencionada na nota anterior) 

podia ser usado para avaliar o recurso, os participantes DIP4 e DIP5 deram 

sua a opinião negativa, enquanto a participante DIP2 tem uma opinião mais 

neutra, avançando o participante DIP5 uma exceção à sua opinião, e de poder 

ser algo positivo caso não seja apenas o total, mas sim se tiver as ligações 

individuais de cada partilha, para se poder ver o que esse utilizador 

indicou na partilha. 

Comparando com os resultados obtidos no Inquérito inicial “Avaliação dos 

Hábitos de Pesquisa e Partilha de Informação” (2010), e na entrada 

equivalente (ver 5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de 

recomendação automática), “Relevância dada à agregação de informação aos 

registos (conteúdos)”, e em relação à de Votação (rating, estrelas) foi 

igualmente uma das menos valorizadas nesse Inquérito, apesar de ter ficado 

ligeiramente em terreno positivo nessas avaliações: apenas 12% (511) 

considerou como “Muito Importantes”, mas 39,73% (1671 respondentes) a 

indicaram serem “Importantes”, sendo que 168 (3,97%) expressaram não ter 

opinião formada e 44,89% não responderam a essa entrada (1898 

respondentes). 
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Ainda recuperando os resultados desse Inquérito Inicial, e em relação à 

importância dada a Comentários dos outros utilizadores, os valores são 

praticamente idênticos, uma das entradas menos valorizadas, diferindo 

essencialmente na percentagem ligeiramente superior de respondentes que a 

classificaram como “Importante”: 43% (1821 respondentes). 

• Relevância das tags presentes nos registos (colocadas por outros utilizadores) na 

descoberta de outros recursos relacionados / pretendidos    

A funcionalidade de atribuição de tags mereceu também a aprovação e 

concordância dos Profissionais da Biblioteca (Moderador: “E as tags?”; 

SBIDMP2 / restantes: “Também”), não se pronunciando, contudo, sobre o nível 

de importância dessa funcionalidade. 

No Focus Group dos Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), a participante 

A23P2 indicou achar a funcionalidade das tags importante, contudo, tem 

preocupações quanto a “toda a gente poder adicionar tags a tudo… tem que 

haver um sistema de moderação”, comentando a participante A23P4 em 

sentido contrário ao de haver moderação, que as “tags são geralmente um 

sistema livre… apenas haver uma lista de tags não permitidas”. A participante 

A23P2 esclarece então que a sua ideia de haver um sistema de moderação 

“era mais no sentido de limitar o número de tags que qualquer pessoa pode 

adicionar – se alguém adicionar 500 tags está a criar ruído”, concordando o 

participante A23P5, que antes já tinha comentado as achar essenciais: “Tem 

que haver sempre alguma moderação… mas é uma tarefa megalómana”. 

No Focus Group dos Docentes e Investigadores, o participante DIP5 apontou o 

problema de não haver controlo das tags adicionadas, e de ser 

humanamente impossível controlar isso manualmente, que a chave para se 

obter eficazmente os registos relevantes para uma determinada pesquisa 

reside na qualidade dos dados na fonte. Indica sobre as tags que é a mesma 

situação ou pior que o exemplo que tinha dado antes, a de um livro mal 

catalogado o ter induzido em erro na pesquisa, que no caso das tags “ainda é 

pior, pois cada um pode adicionar tags” (dando o exemplo de colocar o seu 

nome em todos os registos). Os restantes concordam: pode ter a sua 

importância, contudo, pode ser uma funcionalidade mais prejudicial que 

benéfica. 

De novo, recuperando os resultados obtidos no Inquérito inicial “Avaliação 

dos Hábitos de Pesquisa e Partilha de Informação” (2010), e na entrada 

equivalente (ver 5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de 

recomendação automática), “Relevância dada à agregação de informação aos 
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registos (conteúdos)”, nomeadamente Classificação (atribuição de palavras-

chave ao documento, tagging) foi mais valorizada nesse Inquérito (à frente 

de outras que tenderíamos a considerar como essenciais, nomeadamente a 

Exportação para outros sistemas), 26,6% (1125) consideram-na “Muito 

Importante” e 44,8% (1896 respondentes) indicaram ser “Importante”; apenas 

2,91% (123 respondentes) indicaram a considerar “Irrelevante”. Mais uma vez, 

a percentagem de não respondentes a esta entrada situou-se nos 44,9%, com 

o número de respondentes sem opinião a subir para 4,5% (191), em relação às 

outras entradas mencionadas nos pontos anteriores. 

8.3.4 Recomendação feita por outros utilizadores ou baseada no uso 
dos recursos 

Neste ponto induzido em discussão nos Focus Groups pretendeu-se saber da relevância 

dada à descoberta de outros recursos via sua recomendação ou pelo uso dos restantes 

utilizadores (avaliar a importância da “Integração Social” -- histórico social de recomendação ou 

acesso ao documento: - “grau de sociabilidade do documento”; - “grau de centralidade 

ator/documento” na rede temática bibliográfica).  

• Como classificam em termos de importância a possibilidade de haver discussão 

nos registos e partilha nas várias redes sociais ou serviços Web 2.0 de referência / 

comunidades 

Esta funcionalidade mereceu nota positiva pelos Profissionais da Biblioteca 

(SBIDMP2: “Está bem”; Todos: “É importante” (silencioso)). 

No segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), esta 

funcionalidade foi desde o início uma das mais mencionadas como desejadas 

neste tipo de Serviço (A1P1: “Há bocado quando perguntava pela bibliografia e 

a relação com o professor, a minha pergunta ia no sentido, se ia haver de 

alguma forma entre uma aproximação entre professor e aluno, se ia haver aqui 

uma maior interação especialmente a nível extracurricular... Ou seja temos a 

bibliografia, procuramos pela UC, vemos a lista, mas mais do que isso durante 

uma aula a professora lançou uma pergunta pertinente, sobre uma leitura 

pertinente, vai chegar ao fim do dia e vem a esta ferramenta, e partilha com os 

alunos, "isto era o que eu estava a falar, isto é o que podem ler se quiserem 

ficar mais informados", e o aluno mediante a aula que teve, pode ter mais o 

menos interesse, e acede ao documento. Ou seja, se havia alguma alteração 

mais ou menos deste estilo, parecida com o Facebook”; A1P5, que está a 

terminar a licenciatura: “Voltando à Literatura Infantil, que é uma área que me 

interessa, já não volto a ter contacto (após ter terminado a UC) e não sei as 
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novidades, não vou saber as coisas da área. Por acaso a minha professora faz 

partilhas via Scoop.it e muitas coisas no Facebook, ou seja, eu vou continuar a 

ter acesso a novidades e a artigos e a uma série de coisas da área” / “O facto 

de partilhar no Facebook as coisas que divulga no Scoop.it, para mim é muito 

importante. Eu vou continuar a ter acesso a Bibliografia da área, ou seja, se eu 

quiser manter-me no grupo, não me retiram o acesso, ponto final. Apesar de já 

não ser aluna de um determinado professor, posso continuar com uma ligação 

com ele”). O Moderador comenta sobre a aposta na dinamização da rede de 

antigos alunos da UA, dos mesmos continuarem a poder aceder a este 

Serviço, continuarem a o utilizar, mesmo já não estando na UA, além de se 

irem atualizando, vão deixando valor, e que até se tinha a ideia de fazer a 

integração de login com Facebook / Twitter para ser mais fácil o acesso, como 

complemento ao UU da UA. Sobre esta última possível funcionalidade, a 

participante A1P5 indica que não a usaria, comentando que “essa integração 

com o Facebook é cada vez mais importante, pelo uso profissional que 

fazemos cada vez mais dele, mas eu gosto de separar as coisas”. 

Ainda neste Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), o participante 

A1P2 dá um parecer positivo quanto à possibilidade de partilhar os recursos 

com outros, assim como a A1P5, mas dando-lhe uma menor importância em 

termos de apresentação na interface (“Acho positiva a partilha, mas numa zona 

sem tanta relevância. Acho que no meio da página cria algum ruído. A 

estrelinha (classificação), mais o Google, mais o Twitter ... é interessante, mas 

cria um bocado de ruído. Pessoalmente não gosto muito, mesmo em sites que 

não são académicos”). O participante A1P2 chama a atenção para a 

possibilidade de haver discussões associadas a uma obra que não são em 

nada relacionadas com a mesma (“Existe a possibilidade de começarem a 

discutir um assunto que não tem nada a ver com a obra em questão, por 

exemplo a minha turma de 40 alunos, e assim outros utilizadores ao verem 

essa discussão não encontrarem nenhum interesse na mesma”), considerando, 

contudo, que “esta questão da partilha, Facebook, Google, seja o que for, irá 

cada vez crescer mais”, concordando a participante A1P5, sendo da opinião, 

porém, que “a maneira como é partilhado irá mudar, com tantas redes sociais”. 

No terceiro Focus Group, Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), a 

participante A23P2 comentou achar a partilha importante, mas apresenta 

dúvidas quanto à discussão: “A discussão ali, não sei… pode criar ruído”, 

concordando a participante A23P4 (dando, contudo, uma avaliação positiva 

aos comentários), acrescentando que “isso depende dos hábitos de cada 

pessoa. Pode ter essa funcionalidade; que eu usaria, não”. Questionados se 
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caso o recurso tivesse várias análises, se as iriam ler, a maioria indicou que 

sim, mas um “sim tímido”, considerando a participante A23P2 que o problema 

está no fato de ser via Facebook: “se fosse de uma rede social científica, de 

investigação, aí sim”. Perante a pergunta ao grupo se não costumam usar o 

Facebook para partilhar informação profissional, encontrar outros membros 

com interesses idênticos”, a mesma participante indica que por vezes partilha 

recursos no Facebook, mas que usa mais o Twitter. A participante A23P7 

indica que faz essas partilhas em grupos próprios dedicados ao assunto, e a 

A23P4 reforça essa ideia: “em grupos fechados”. 

À semelhança do segundo Focus Group, Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), 

também os participantes deste terceiro Focus Group consideram que ter a 

possibilidade de fazer login com o Facebook, Twitter ou Google, em alternativa 

ao UU da UA, não é uma mais-valia relevante, pelo contrário, preferem manter 

as “águas separadas” (A23P5: “Eu estranhava [A23P4: “eu também”], porque 

isto é no contexto da Universidade de Aveiro [A23P4: ”é um serviço 

Institucional”], sinto-me da casa, por isso prefiro usar o login da casa. Associar 

contas de social media, hum…”, com a maioria a concordar. Contudo, os 

participantes A23P6 e A23P1 indicaram que não se importavam de ter o login 

automático com a conta de uma rede social, mas como alternativa ao UU, não 

para substituir a possibilidade de fazer com o UU (esta era aliás a ideia inicial, 

nunca a de substituir o login via UU da UA). Em sentido contrário, a 

funcionalidade de terem neste Serviço a informação do espaço pessoal da 

Biblioteca, dos empréstimos, poder renovar, ver multas, etc., mereceu a 

avaliação como uma importante mais-valia por todos neste grupo. 

O Moderador aproveitou a última opinião expressa pelo participante DIP5 do 

Focus Group dos Docentes e Investigadores, no ponto “Importância dada às 

análises / comentários partilhados por outros utilizadores”, para perguntar 

sobre o que achavam da componente de discussão (plugin do Facebook, que 

mostra os conteúdos na página do registo, mas também pode ser no mural do 

Facebook). O consenso geral deste grupo é de que é uma mais-valia se 

publicar no Facebook também, pois se for só no registo “pode demorar uma 

eternidade até alguém ver isso” (DIP5). 

No Inquérito Inicial, havia uma entrada semelhante, no grupo “Comunidades / 

Grupos temáticos (por documento ou áreas de investigação)” > 

Funcionalidades em iria possivelmente participar / contribuir, na entrada 

Recomendar obras ou partilhar recursos em Comunidades ou Grupos, 

essa possibilidade apesar de ter ficado no lado positivo da importância de 
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poder fazer tal, não o foi tanto como nos Focus Groups (apesar de nestes 

também não ter havido uma manifestação absoluta da sua importância). No 

Inquérito Inicial, a auto-reportada intenção (afirmação) de que iriam fazer tais 

partilhas (recomendações) obteve uma percentagem de 22% (932) 

respondentes) a indicarem “Sempre que fosse pertinente”, 31,9% (1374) a 

indicarem “Por vezes”, 27,1% (1147) “Muito esporadicamente” e 7,6% por sua 

vez a indicarem que “Nunca” o fariam. 

• Relevância dada à possibilidade de consultar a relação de registos presentes nas 

“Listas Públicas partilhas pelos utilizadores”; 

Os Profissionais da Biblioteca consideraram esta funcionalidade importante 

(SBIDMP3: “os utilizadores pedem por isso, acho que sim”). Perante a 

pergunta do Moderador se acham que poderiam ser possíveis substitutas das 

Listas de Bibliografia Recomendada, estes consideram que sim (SBIDMP3: “... 

por exemplo”; SBIDMP8, SBIDMP7, SBIDMP6 concordam) 

Para os participantes do Focus Group dos Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) 

esta foi uma das funcionalidades consideradas como das mais relevantes, em 

especial se as listas públicas estiverem associadas a Unidades Curriculares, 

indicando o Moderador que a ideia é a de ser possível “seguir” as listas 

relevantes, e serem alertados por email quando forem adicionados novos 

registos às mesmas, como o Moodle faz. Num momento anterior a participante 

A1P5 interrogou se não seria possível a ligação, sincronização, com o Moodle 

da UA (“nós temos o Moodle, onde temos programas das disciplinas e onde há 

uma série de bibliografia recomendada, logo à partida, ou seja, a maior parte 

desta bibliografia existe cá internamente; seria interessante, não sei se isso 

está pensado ou não, que houvesse uma ligação em que o Professor quando 

faz a disciplina tenha já a bibliografia recomendada para a disciplina e que nós 

aqui tivéssemos acesso à unidade curricular e essa bibliografia nos 

aparecesse.”). O Moderador explicou que essas obras, a Bibliografia 

Recomendada, fornecida pelos docentes no início do ano, também está 

acessível neste Serviço, e que as Listas Públicas são mais flexíveis pois 

permitem a sua edição a qualquer altura e incluir recursos que não apenas as 

obras reservadas na Biblioteca para o efeito (que só permitem o empréstimo de 

curto prazo [ao fim do dia, até às 11h do dia útil seguinte]). 

No Focus Group dos Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), a participante 

A23P7 considera esta funcionalidade (Listas Públicas) importante, 

acrescentado o participante A23P5 que “pelo menos dá a possibilidade de o 

utilizador sentir que está a fazer alguma determinada ação”, concordando os 
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restantes que é importante, com o participante A23P5 a acrescentar que, se 

conhecesse alguém da sua área que tem uma lista pública, lhe podia poupar 

algum tempo de pesquisa. 

No Focus Group dos Docentes e Investigadores, o participante DIP5 altercou 

sobre a duplicação de esforços, caso estas listas públicas base fossem de 

Bibliografia Recomendada para cada Unidade Curricular (“Seria mandar para a 

Biblioteca, para o PACO e agora no IIA (nome de código deste serviço)!”), 

tendo, contudo, esta funcionalidade merecido a concordância de todo o grupo 

quanto à sua efetiva importância. 

Conceituais (apresentando capturas prototipadas com essas funcionalidades [edição 

gráfica]): 

• Importância dada à recomendação de outros recursos baseada no uso/acesso aos 

PDFs dos documentos (registando e agrupando os acessos efetuados na mesma 

pesquisa) ou no histórico de empréstimos das Bibliotecas UA: “utilizadores que 

acederam a este documento também consultaram os documentos:” 

Os Profissionais da Biblioteca consideraram igualmente esta funcionalidade 

importante (SBIDMP7: “é importante” SBIDMP6 (e restantes): “isso é 

importante, ajuda!”, SBIDMP3: “ajuda”). 

No Focus Group dos Alunos de Licenciatura (1º Ciclo), o participante A1P1 

questionou se perante “Pesquisas de áreas diferentes, não irá recomendar algo 

que não tem nada a ver com essa área (isto é, sem contexto)?”, sendo que o 

participante A1P2 considera que ainda assim acha essa funcionalidade 

importante (“Poder descobrir literatura interessante que doutro modo não 

saberia dela”). 

No terceiro Focus Group, Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos), a 

participante A23P4 expressou imediatamente que esta funcionalidade “é 

inevitável”, complementando o participante A23P5 que “a expectativa é que o 

sistema mostre esse tipo de informação”, com a participante A23P4 a 

comentar sobre a mesma que “depende, muitas plataformas não têm isso”. 

Perante a hipótese avançada pelo Moderador de os utilizadores poderem 

parametrizar tudo isso no seu perfil, o participante A23P5 expressou que isso 

seria o ideal (“eu poder escolher, ser flexível”), com todos os restantes a 

valorizarem tal funcionalidade, a darem o seu voto positivo sem hesitações a 

essa possibilidade. 

No último Focus Group, Docentes e Investigadores, o participante DIP5 deu o 

seu parecer positivo, além de comentar que será algo fácil de fazer e mais 
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importante, sobre o qual se tem controlo (por serem recomendações 

inteiramente geradas por algoritmos que usam valores puramente numéricos e 

empíricos no calculo da relevância da recomendação), e que “a chave é dar 

informação ao utilizador sem ele ter que fazer nada. Eu não quero chegar lá e 

ter que clicar não sei quantas cruzinhas a dizer… está bem, os miúdos já 

gostam de fazer isso…”. 

Comparando com os resultados obtidos no Inquérito inicial “Avaliação dos 

Hábitos de Pesquisa e Partilha de Informação” (2010), e na entrada 

semelhante (ver 5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de 

recomendação automática), “Relevância dada à Funcionalidades na Lista de 

Resultados”, nomeadamente Recomendação automática de obras ou 

recursos relacionados, esta foi igualmente valorizada nesse Inquérito 

(ficando apenas atrás da Navegação facetada), com 30,7% (1298) a 

considerarem-na “Muito Importante” e 51,9% (2197 respondentes) a indicarem 

ser “Importante”; apenas 2% (86 respondentes) indicaram a considerar 

“Irrelevante”. 

• Importância que teria implementar uma funcionalidade de listas de favoritos 

colaborativas, em que certos utilizadores (autorizados pelo “dono/a” da lista) 

pudessem acrescentar recursos às mesmas (e eventualmente modificar a 

descrição / tags ou os eliminar), podendo ser privadas (apenas visível para esse 

conjunto de utilizadores) ou públicas. 

Sobre esta funcionalidade, a participante A23P4 do terceiro Focus Group, 

Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos) opina que “colocaria todas essas 

funcionalidades num plano secundário, não daria prioridade à sua 

implementação, porque já temos isso noutros serviços. É relevante, certo, mas 

neste momento não sei se as pessoas iriam utilizar… Como está, listas 

privadas e públicas, já resolve a questão”. 

No Focus Group dos Docentes e Investigadores, o participante DIP5 indicou 

que não usaria tal funcionalidade, com a participante DIP4 a ser da mesma 

opinião (“eu continuaria a usar os que já conheço e uso atualmente”), 

adicionando, contudo, que essa sua opinião se pode alterar mediante o grau de 

adoção desta funcionalidade pela restante Comunidade UA (“depende da 

popularidade, do uso que este Serviço venha a ter, da importância que as 

pessoas vejam neste Serviço”), concordando visualmente a participante DIP3 

com esta última ressalva, e colocando o participante DIP5 de novo o enfoque 

na relevância dos resultados (“Depende da qualidade de pesquisa, a pesquisa 

tem que devolver registos relevantes”). 
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8.3.5 Comunidades ou Grupos temáticos: descoberta de utilizadores 
com interesses comuns 

Objetivo: saber da relevância que tem a descoberta de utilizadores com interesses comuns 

(comunidades de utilizadores, formais ou informais), do sistema permitir a constituição de 

Comunidades ou Grupos temáticos (por documento / áreas de investigação). 

• Consulta de grupos e seus membros (9.1 PPT) 

Só um dos Profissionais da Biblioteca se pronunciou sobre esta funcionalidade, 

aprovando-a (SBIDMP6: “nesta altura, está no mundo da rede social, ‘está-se 

bem’; Moderador: “É importante? Não é só porque está na moda?”; SBIDMP6: 

entra aquela parte do fator ‘H’, fator ‘Humano’”). 

Os participantes do Focus Group do Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos) 

demonstraram reservas quanto à incorporação de funcionalidades de 

Comunidade neste Serviço (A23P5: “Então com isso ainda reforço mais a 

minha ideia anterior; isso já foge um bocado ao espírito da plataforma”; A23P1: 

“Torna-se um bocado social demais, não sei…”; A23P4: “Eu quero descobrir os 

recursos rapidamente. Não sei se a componente de comunidades tem muito a 

ver com a função base do serviço”). O participante A23P5 sugere que fossem 

duas plataformas separadas, com os participantes A23P2, A23P3 e A23P7 a 

concordarem, avançando a participante A23P4 que “na parte de comunidade, 

aí sim colocaria estes utilizadores costumam ler ou pesquisa sobre X e colocar 

uma ligação para as listas neste Serviço”. 

No Focus Group dos Docentes e Investigadores, o participante DIP5 comentou 

que na sua opinião, esta e as restantes funcionalidades deste grupo 

(associadas com a construção, manutenção de Comunidades ou Grupos 

temáticos, e o seu uso no contexto da descoberta de outros recursos 

relacionados com os mesmos), “se não (o Serviço) tiver, acho que não vale 

investir”, comentando a participante DIP4: “Ai iria partilhar com outros o que 

estou a fazer, se calhar tenho outro meios… não sei… para perceber a área 

que cada um está a investigar… mas não sei até que ponto estaria atualizado” 

(ao que o Moderador indicou ser um processo automático [do registo das 

atividades relacionadas com o grupo / comunidade dos utilizadores membros 

desse grupo / comunidade), concluindo esta participante (DIP4) que 

“pessoalmente, não teria assim tanto interesse”.  

Ainda sobre o conjunto das funcionalidades deste grupo (esta e as listadas 

abaixo), o participante DIP3 indicou que “isso das Comunidades, uso muito 

pouco, quase não uso”, contudo que a nível de grupo, tem uma página no 
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Facebook, criada pelos seus alunos e que agora ele faz a sua gestão. 

Mediante a questão do Moderador se ele não se via a fazer o mesmo neste 

Serviço, este participante (DIP3) respondeu que tal podia ser mais ao “nível de 

‘bisbilhotice’… se virem um colega lá…”, com o participante DIP5 a indicar uma 

maneira de “angariar” membros para o grupo, e num tom humorístico, que 

seria de obrigar os alunos a lá irem ver qual o livro recomendado (merecendo 

os risos do grupo). O participante DIP3 indica, contudo, que não tem uma 

opinião formada sobre o “interesse disto a nível de uma instituição” (em vez de 

usar as redes sociais públicas). 

Numa nota final, e igualmente sobre a temática das Comunidades, 

funcionalidades locais da sua constituição, a participante DIP2 comentou sobre 

o peso dos Serviços referência (isto é, dos que já tem uma substancial massa 

crítica, o que nos faz imediatamente lembrar da teoria da “Difusão de Inovação” 

de Everett Rogers (2003), de que uma inovação para ter sucesso, isto é, ser 

adotada e difundida por outros utilizadores, necessita de ter uma massa crítica 

inicial relevante): “Eu pessoalmente é assim: estou no grupo de investigação 

no Facebook; nas outras plataformas em que temos grupos, nem sempre lá 

vou, pois começam a ser comunidades a mais. No grupo do Facebook, a nível 

de investigação (“Open Access”, no caso desta docente/investigadora) 

aparecem lá recursos muito relevantes, todas as reações… que se calhar 

existem noutras comunidades, onde se calhar onde estou, mas eu não vou 

lá…”. 

Comparando com os resultados obtidos no Inquérito inicial “Avaliação dos 

Hábitos de Pesquisa e Partilha de Informação” (2010), e na mesma entrada 

(ver 5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de recomendação 

automática), “Relevância dada às possibilidades afetas a Comunidades / 

Grupos temáticos (por documento / áreas)”, nomeadamente Consultar grupos 

e utilizadores associados, neste foi valorizada positivamente, mas sem 

uma grande expressão, com apenas 6,2% (264 respondentes) a considerar 

essa possibilidade “Muito Importante” e 44,6% (1887) a indicarem ser 

“Importante”, 29,3% (1240) “Pouco Relevante” e 6,2% (263 respondentes) 

indicaram a considerar “Irrelevante”, do total de 4.228 respondentes. 

• Consulta de obras ou recursos recomendados pelo grupo ou utilizadores 

individuais (9.2 PPT) 

Os Profissionais da Biblioteca deram uma concordância mais alargada nesta 

entrada, em comparação com a anterior (SBIDMP6: “Nós no Facebook, 

metade dos meus amigos publica ... 90% das coisas não damos importância, 
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mas em 99,9, lá aparece um que achamos até ter interesse e descobre-se um 

recurso que de outra maneira não o iria encontrar”; SBIDMP8, SBIDMP1 e 

restantes concordam). 

Igualmente aqui, se compararmos com os resultados obtidos no Inquérito 

Inicial, e na mesma entrada (ver 5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas 

ou de recomendação automática), “Relevância dada às possibilidades afetas a 

Comunidades / Grupos temáticos (por documento / áreas)”, nomeadamente 

Consultar obras ou recursos recomendados pelo grupo/utilizadores, nesse 

inquérito foi igualmente a mais valorizada do grupo, com 14% (595 

respondentes) a considerar essa possibilidade “Muito Importante” e a maioria 

dos que responderam a esta pergunta, 55% (2328), a indicarem essa 

possibilidade como “Importante”; apenas 3,7% (142 respondentes) indicaram 

não ter interesse para eles. 

• Seguir utilizadores com interesses comuns (9.3 PPT) 

No primeiro Focus Group, Profissionais da Biblioteca, antes de perguntar sobre 

a importância desta possível funcionalidade, perguntou-se sobre importância 

de uma eventual funcionalidade que permitisse aos utilizadores seguirem 

publicações/artigos de um periódico, via feed RSS, por exemplo. Esta mereceu 

a aprovação dos seus participantes (tendo o Moderador mostrado de seguida 

que o sistema já tem feeds para todas as pesquisas efetuadas). 

Sobre seguir utilizadores com interesses comuns, as participantes SBIDMP1 e 

SBIDMP4 questionaram sobre o que se iria seguir (SBIDMP1: “seguir o quê?... 

o que o utilizador faz na plataforma?”; SBIDMP4: “o que adicionam aos 

favoritos?...”). O Moderador confirma que é tudo isso: as partilhas que façam, 

os favoritos que adicionem às suas listas públicas (só às públicas, não às listas 

privadas), comentários, análises… A participante SBIDMP7 resume: “o que 

está público (....) outras pessoas podem aceder... em vez de estar a ver tudo, 

ver só daquela pessoa que lhe interessa”. Moderador confirma. 

De uma maneira espontânea, no meio de outro ponto induzido em discussão, a 

participante A1P5 do Focus Group dos Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) 

avançou que acha “interessante poder seguir um professor, uma pessoa, mas 

ter isso como uma opção”, considerando importantes as restantes 

funcionalidades associadas a Comunidades ou Grupos temáticos. Esta mesma 

participante foi a mais efusiva quanto à importância de haver a possibilidade de 

“seguir” documentos ou publicações (isto é, ao entrar no sistema, este listar as 

atividades de outros utilizadores relacionadas com cada obra “seguida”). 
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Como já tinham expresso acerca da primeira funcionalidade (consulta de 

grupos e seus membros), também nesta os participantes do Focus Group dos 

Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos) consideram que é um paradigma 

diferente do associado à plataforma base (A23P2: “Basicamente, isso já são as 

funcionalidades de uma rede social, rede científica – isso já é algo diferente da 

plataforma base”), com os participantes A23P1, A23P4 e A23P5 a indicarem 

que gostariam de poder seguir utilizadores, mas não interagir com eles na 

plataforma, com o último a avançar a ressalva “se bem que a ideia de 

Comunidade implica interagir, mas não queria isso aqui”, adicionando a 

participante A23P4 a ideia de se ir buscar as atividades no Academia.edu e as 

mostrar neste Serviço (o que numa uma breve análise posterior feita pelo 

autor/Moderador, parece não ser possível, pois a Academia.edu não possui 

uma API para tal, sendo aliás contra os seus Termos de Utilização do Serviço 

qualquer tentativa de extrair informação de um modo automático 

(ACADEMIA.EDU, 2017)). 

Comparando com os resultados obtidos no Inquérito inicial, e na mesma 

entrada (ver 5.1.4 Grupo 3: Funcionalidades participativas ou de 

recomendação automática), “Funcionalidades que utilizadores indicaram que 

iriam usar (participar / contribuir)” > Seguir utilizadores com interesses 

comuns, nesse inquérito foi mais valorizada que no Focus Groups, ficando 

em terreno positivo, mas de uma maneira muito marginal: 19,3% (814 

respondentes) indicaram “Sempre que fosse pertinente”, 32,64% (1380) 

indicaram “Por vezes”, 27,3% (1155) “Muito esporadicamente” e 9,4% (398 

respondentes) a serem contundentes indicando que “Nunca” o fariam. 

8.3.6 Impacto do modelo proposto na Literacia da Informação dos 
seus utilizadores 

Durante as considerações finais e globais, induziu-se um ponto em discussão apenas no 

Focus Group dos Profissionais da Biblioteca: avaliar o impacto que modelo proposto (incluindo as 

propostas conceituais apresentadas na sessão) poderá ter na facilitação e promoção da Literacia 

Informacional (da Informação) dos seus utilizadores. 

A. O uso do sistema requer alguma literacia informacional base à prior?  

(isto é, formação de como pesquisar no sistema, incluindo restringir ou expandir a 

pesquisa, e avaliar / selecionar os recursos mais pertinentes / pretendidos) 

A participante SBIDMP1 chamou a atenção para que o que é importante é que 

“qualquer utilizador desejavelmente tenha mais ou menos o domínio do que 

são as fontes, a literacia aqui aplica-se ao contexto das fontes, à procura do 
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contexto das fontes (…) uma das dicas mais importantes aqui, é que a 

designação da fonte esteja no registo” (nota pós-Focus Group: exceto para 

obras das Bibliotecas UA, que tem informação própria que os identificam 

(exemplo: disponibilidade do(s) exemplar(es)), o sistema tem essa informação, 

quer na lista de resultados, quer no registo completo (visual, ícone da fonte)). O 

participante SBIDMP6 por sua vez realçou que “cada sistema com a sua 

função -- vai ser uma mais-valia, vai ser algo mais para dar os utilizadores -- 

cada coisa vai ter a sua função”. 

B. Consideram que o sistema dota o utilizador de informação e ferramentas que 

facilitam o processo de seleção de recursos adequados às suas necessidades, 

componente vital no fluxo de uma correta Literacia da Informação? 

A participante SBIDMP1 voltou a indicar que o problema “é o facto de estarmos 

limitados às fontes... hoje em dia tudo o que são (fontes) deste género 

dependem da tecnologia e não é o que seria desejável... nós temos noção 

dessas limitações da tecnologia e do mercado da informação, não é? Para nós, 

que conhecemos obviamente o mercado da informação, percebemos que o 

que está aqui é o que pode ser agregado e que se adequa mais ou menos a 

um tipo de necessidades, certo? Nesse ponto de vista sim, é verdade”. 
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CAP. IX - REAVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE PESQUISA E 
PARTILHA DE INFORMAÇÃO (2018) 

 

Os principais pontos-chave avançados anteriormente foram reavaliados na pesquisa de 

atualização sobre os hábitos de pesquisa e partilha de informação no âmbito das atividades 

académicas, nomeadamente que serviços e funcionalidades são valorizadores, dentro da 

comunidade de utilizadores de Bibliotecas da UA (Professores, Investigadores, Alunos, 

Funcionários e Antigos Alunos). Tendo sido divulgado nos dias 20 (Sexta) e 23 (Segunda) de 

Julho de 2018, esteve ativo até 15 de Agosto de 2018, tendo-se obtido 255 respostas completas e 

válidas (e uma inválida, só com as respostas obrigatórias / dados inválidos), sendo que a grande 

maioria, 245 respostas, foi obtida nos 12 dias até ao fim do mês de Julho de 2018. 

Para fazer esta pesquisa, optou-se pela aplicação de um questionário autoadministrado por 

computador e online. Tal como no Inquérito Inicial de Fevereiro de 2010, a razão para tal opção 

residiu no facto de que se pretendia obter, na sua grande maioria, dados de ordem quantitativa, 

isto é, dados analíticos, de uma amostra do universo de utilizadores da UA. O principal objetivo 

deste último Inquérito foi o de verificar se ocorreram variações significativas nos hábitos de partilha 

de informação no âmbito das atividades académicas entre os 2 anteriores momentos principais de 

recolha de dados nesta investigação (Inquérito Inicial em 2010 e os quatro Focus Groups em 

2013) e o atual, este último Inquérito, em Julho e Agosto de 2018, como mencionado acima. 

 

Figura 121: Apelo à solidariedade académica de outros participantes no Curso de Marketing Digital da 
Google que tenham alguma ligação à UA 
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9.1 Análise e Discussão dos Resultados 

9.1.1 Caracterização dos utilizadores que responderam 

Para melhor compreendermos o universo dos respondentes, as Figuras 122 a 124 mostram a 

sua categorização básica (dados demográficos e ligação à Universidade de Aveiro). 

 

Figura 122: Distribuição dos respondentes de acordo com a sua  
ligação à Universidade de Aveiro e Área de Estudo 

 

Os Docentes / Investigadores (incluindo Bolseiros de Investigação), com 72 respostas 

completas, são os mais representados nesta pesquisa, enquanto no Inquérito Inicial (2010), foram 

os Alunos de 1º Ciclo, o grupo em maior número absoluto na Universidade. A razão para tal se ter 

verificado prende-se com o fato que enquanto no Inquérito Inicial foram enviados convites únicos e 

personalizados para todos os Docentes, Investigadores, Alunos e Funcionários da UA, neste 

segundo (2018) foram enviados principalmente a Docentes, em especial convites personalizados a 

82 Diretores/as de Curso (informação obtida manualmente, percorrendo as diferentes páginas dos 

vários Departamentos e Escolas da UA), solicitando-lhes gentilmente a divulgação junto dos 

Docentes e Alunos desse Curso, sempre que isso fosse autorizado, além de 48 convites 

personalizados enviados a Alunos de 2º Ciclo (Mestrado) do Departamento de Comunicação e 

Arte da UA (DeCA).  

Ainda em termos totais, a maior parte dos respondentes é de Ciências Sociais (93; a entrada 

sem legendas nesse gráfico do lado direito da figura 122 (azul claro) corresponde a 7 

respondentes de Ciências Naturais (0,9%)), muito por certo devido ao “ponto central” do convite, o 

DeCA. 

  

 

Figura 123: Dados demográficos, sexo e idade 
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Analisando a faixa etária mais representada, dos 20 aos 30 anos (107 respondentes) 

verificamos que como seria de esperar são maioritariamente Alunos de 1º (27) ou 2º Ciclo (58 

respondentes, sendo deste último grupo mais de metade desses respondestes); a “fatia” sem 

legenda no gráfico do lado esquerdo da figura 124 corresponde aos Antigos Alunos, 3,7% (4 

respondentes), sendo que a maior parte é de Engenharia e Tecnologias (43 respondentes); a 

entrada sem legendas nesse gráfico (lado direito, azul claro) corresponde a 1 respondente de 

Ciências da Saúde (0,9%). 

 

 

Figura 124: Estatuto de ligação à UA e área científica na qual se enquadra o estudo, investigação ou 
docência dos respondentes da faixa etária entre os 20 e os 30 anos 

 

9.1.2 Partilha de Informação online: informação em blogues, partilhada 
em redes sociais 

Em relação à informação presente em blogues ou partilhada por outros utilizadores em redes 

sociais, sobre a sua importância para o estudo ou investigação dos respondentes, assim como da 

auto-reportada atividade nos mesmos, e começando pela importância atribuída, verifica-se que a 

média absoluta é negativa, com a opção “Pouco Relevante” a liderar (86 respondentes, 33,7%), 

seguida de muito de perto, contudo, pela opção “Relevante” (32,2%), com a 3ª opção mais 

indicada, “Irrelevante” (18,4%) a decidir essa colocação no espectro negativo, a nível geral. 

 

Figura 125: Informação em blogues / partilhada em redes sociais – Importância 
 

 



 
 

 

 

 

 

253 
 

 

 

Figura 126: Informação em blogues / partilhada em redes sociais – Importância, distribuição por área 
científica na qual se enquadra o estudo, investigação ou docência 

 

Verificando se entre áreas científicas há manifestações dispares o suficiente para as 

considerarmos como uma variável que “influencia” os resultados, efetivamente, para respondentes 

de áreas como as Ciências da Saúde e Ciências Naturais, a valorização dada a essas “fontes” de 

informação é superior à que foi dada pelos respondentes das restantes áreas. 

 

 

Figura 127: Informação em blogues / partilhada em redes sociais – Importância, análise por área científica 
 

As Ciências Exatas tem o valor médio mais baixo dessa valorização de entre todas as áreas 

(soma de “Irrelevante” com “Pouco Relevante” superior a 60%; ver figura 127), o que comparando 

com os resultados obtidos em 2010 para as fontes eleitas como as mais importantes, se pode 

estabelecer uma explícita correlação, dada a relevância dada aos Artigos de Revistas Científicas e 

Monografias, sendo essa a área que deu menor importância, em termos percentuais, aos recursos 

Web.  
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Figura 128: Tipo de Recurso mais relevante – Área científica (Inquérito Inicial, Fevereiro 2010) 
 

 

Ainda comparando com os resultados obtidos em 2010, e desta vez nessa mesma pergunta 

e ao nível de valores percentuais de cada opção, verifica-se mais uma vez que os valores são em 

tudo idênticos, com a ordem na escala de importância a ser a mesma. As maiores variações 

registam-se ao nível do aumento da percentagem de respondentes que indicaram “Relevante”, e 

na mesma linha um decréscimo dos que indicaram “Pouco Relevante”, traduzindo-se tal num 

aumento do valor médio ponderado dessa importância, pois também ambas as entradas “Muito 

Relevante” e “Essencial” obtiveram um aumento no seu valor percentual. 

 

 

Figura 129: Importância dada a informação em blogues / partilhada em redes sociais, comparação dos 
resultados obtidos em 2010 com os obtidos em 2018 
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Na pergunta seguinte, o enfoque era colocado sobre as suas atividades nestas fontes, e 

de um modo geral. 

 

Figura 130: Blogues / Redes Sociais, atividades reportadas pelos respondentes 
 

Vinte e seis respondentes (10,3%) assinalaram “Responde a entradas de outros, mas não 

inicia novas entradas / discussões” e 8,3% (21 respondentes) indicaram que “Iniciam novas 

entradas / novas discussões, comenta entradas de outros, etc.”. 

Analisando este último grupo de respondentes, os que indicaram serem mais ativos, iniciando 

novas discussões ou comentando entradas de outros, temos que a sua distribuição por estatuto da 

ligação à UA, assim como da sua idade, é uniforme. 

 

Figura 131: Respondentes que indicaram que “Iniciam novas entradas / novas discussões, comenta entradas 
de outros, etc.” em Blogues / Redes Sociais, distribuição por Estatuto de Ligação à UA e Idade 

 

Isso já não se verifica a nível de área científica, com as Ciências Sociais (11 respondentes) e 

Engenharia e Tecnologias (6 respondentes) a lideraram essa distribuição. 

 

Figura 132: Respondentes que indicaram que “Iniciam novas entradas / novas discussões, comenta entradas 
de outros, etc.” em Blogues / Redes Sociais, distribuição por área científica (à esquerda), e a sua avaliação 

da funcionalidade participativa e de comunidade, “Consultar grupos e utilizadores associados” (à direita) 
 

Ainda neste conjunto de respondentes podemos encontrar os que mais positivamente 

avaliaram todas funcionalidades participativas e de comunidade avançadas, como por exemplo a 
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vista no lado direito da figura 132, “Comunidades / Grupos temáticos (por documento ou áreas de 

investigação): Consultar grupos e utilizadores associados”, com 14 (70%) a indicarem ser uma 

funcionalidade importante, havendo, contudo, 2 respondentes que consideram essa funcionalidade 

irrelevante ou pouco relevante. 

Comparando com os resultados obtidos em 2010, apesar da percentagem dos respondentes 

de todo o inquérito ter aumentado de 66,1% para 99% (253 de 255), de provavelmente, os 

respondentes serem na sua grande maioria outros (além de o número total de respondentes 

representar apenas 5% do número total em 2010), observa-se mais uma vez um grande 

alinhamento em valores percentuais, apenas com a opção “Só lê a entrada principal” a trocar de 

lugar com “Não participa ou acede a esse tipo de serviços”, que do segundo lugar, passou para o 

terceiro. Isto é, os respondentes em 2018 indicam ser mais ativos nestas fontes de informação que 

os de 2010, com a entrada mais central entre os extremos de atividade, “Lê mensagens / 

comentários / entradas dos restantes membros, mas nunca responde ou coloca um comentário” a 

ser a mais assinalada em ambas as realizações. O aumento em 2018 que esta tem em relação a 

2010, apesar de ser de ordem mais passiva que ativa (não geram conteúdos novos), reforça a 

conclusão avançada acima que os respondentes estão em 2018 mais no lado ativo do espectro 

das suas atividades em blogues e redes sociais, no que toca à consulta e partilha de informação 

científica. 

 

Figura 133 Blogues / Redes Sociais, atividades reportadas pelos respondentes, comparação dos resultados 
obtidos em 2010 com os de 2018 
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9.1.3 Presença em Redes Sociais 

Sobre se pertencem ou têm perfil criado em pelo menos uma Rede Social online ou serviço 

Web 2.0 de partilha de conteúdos, 230 respondentes indicaram que sim, ficando-se por 25 os que 

indicaram que não. 

 

Figura 134: Pertencem ou têm perfil criado em pelo menos uma rede social online ou serviço Web 2.0,  
de partilha de conteúdos 

 

Analisando os 9,8% dos respondentes que indicaram não ter perfil criado em alguma rede 

social, verificamos que a sua distribuição é uniforme, quer pelo estatuto da ligação à UA, quer pela 

sua faixa etária: 

 

Figura 135: Respondentes que não têm perfil criado em pelo menos uma rede social online ou serviço Web 
2.0, estatuto da ligação à UA e faixa etária 

 

Comparando com os valores totais (percentuais) obtidos em 2010, esta pergunta foi talvez a 

que sofreu uma maior variação nos valores da sua resposta, o que era expectável dada a 

consolidação de alguns serviços como “Os Serviços”, quer pelo aumento de utilizadores que atrai 

outros a aderir aos mesmos, quer pelo aumento na sua qualidade, facilidade de uso e ubiquidade, 

quer em termos tecnológicos, quer a nível social, na vida do “dia-a-dia”. O aparecimento de redes 

sociais muito especializadas (hobbies e outros interesses pessoais, mas acima de tudo, as 

profissionais dirigidas à comunidade académica [no caso particular do público alvo e contexto 

desta investigação]), com objetivos muito específicos, completou a oferta, conquistando os que 

não viam relevância suficiente nos Serviços de Rede Social mais genéricos (e.g., Facebook e 

Twitter) para aí terem e manterem um perfil atualizado. 
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Figura 136: Pertencem ou têm perfil criado em pelo menos uma rede social online ou serviço Web 2.0, 
comparação dos resultados obtidos em 2010 com os de 2018 

 

O valor percentual da resposta “sim”, pertence ou tem perfil criado em pelo menos uma rede 

social, passou dos pouco mais de 70% para 90,2%. Será de esperar que este valor tenderá para 

os 100% no contexto das comunidades académicas, dado a cada vez maior importância dada às 

métricas alternativas (“altmetrics”), em que o ranking dos artigos é calculado não só pelo número 

de acessos e downloads, mas em grande parte por métricas sociais (partilhas, recomendações, 

entradas em blogues que os citem, etc.), sendo que os acessos podem também eles ter origem 

orgânica, potenciada pela sua partilha, divulgação e discussão em redes sociais. 

De volta ao Inquérito de 2018, e assim como no de 2010, os respondentes ao indicarem que 

“sim”, que tem perfil criado em alguma rede social, o formulário apresentava uma série de 

perguntas relacionadas, começando por qual ou quais as principais motivações para aderir a 

esse(s) serviço(s) ou rede social, uma pergunta de escolha múltipla. 

 

 

Figura 137: Motivação para aderir a redes sociais / serviços Web 2.0 
 

Dado que esta pergunta não se focava numa rede social em particular, facilmente se 

compreende o porquê da escolha por 186 respondentes, do universo de 230, da motivação (ou 

uma das motivações) para ter criado um perfil em redes sociais ter sido “Estar em contacto com 
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(ex-) colegas ou amigos, círculo pessoal”, nomeadamente se olharmos para a esmagadora 

maioria ter que indicado possuir um perfil no Facebook. 

Em comparação com os valores obtidos em 2010, há um aumento em todas as 

motivações, sendo este mais notório em relação a “Descobrir novas fontes” (aumento de 

22,84% [de 20,86% para 43,7%, ou seja a percentagem de utilizadores que assinalou esta 

motivação mais do que duplicou]), sendo contudo o maior aumento, 25,55% na motivação que 

ocupou o lugar cimeiro em ambos os inquéritos, “Estar em contacto com (ex-) colegas ou 

amigos, círculo pessoal”. 

 

Figura 138: Motivação para aderir a redes sociais / serviços Web 2.0, comparação dos resultados obtidos em 
2010 com os de 2018 

 

Este aumento em todas as motivações confirma o avançado como possível explicação do 

valor mais elevado quanto à percentagem de utilizadores que tem perfil criado em pelo menos 

uma rede social, por algumas dessas redes serem profissionais e dedicadas a meios académicos, 

de investigação e docência. Para essas redes, as possíveis motivações avançadas encaixam-se 

perfeitamente na sua missão, logo os respondentes a escolherem essas motivações em maior 

número do que respondentes de 2010 o fizeram. 

Sobre a entrada dos serviços em que tem perfil criado, e voltando à análise detalhada do 

Inquérito de 2018, como mencionado, o Facebook lidera com 93% (214 respondentes), seguido 

por 3 outras redes sociais com valores muito similares: Instagram (também do universo 

Facebook) com 63,9% (147 respondentes), YouTube (do universo Google) com 63% (145 

respondentes – um bocado mais que o outro serviço referência Google, o Google+ [40,9%, 94 

respondentes]), e em 4º lugar o LinkedIn com 61,3% (141 respondentes). No top dos que têm 

mais de 50 respondentes seguem-se o Mendeley (47%, 108 respondentes), ResearchGate 
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(46,5%, 107 respondentes), o Google+ com os valores avançados acima (serviço que a Google 

avançou irá descontinuar163), o Twitter com uns meros 40% (92 respondentes), Pinterest (32,6%, 

75 respondentes) e o Academia.edu com 53 respondestes a indicarem lá ter um perfil criado (23% 

do total de 230 respostas). 

 

 
Figura 139: Em que serviços têm perfil criado 

 

Na comparação com os resultados obtidos nesta mesma pergunta em 2010, temos que 

primeiro fazer a ressalva que a lista de redes sociais / Serviços avançados não é a mesma, pois 

alguns Serviços já não existem (exemplo, Orkut ou Friend Connect ambas da Google) ou caíram 

em desuso (Hi5, MySpace ou Netlog, por exemplo, tendo agora uma baixa expressão a nível 

global), ou outros novos que “entraram em cena” entretanto, e que têm uma significativa quota de 

mercado; mesmo não tendo dados de 2010, não os podíamos “deixar de fora”. 

                                                           

 

 
163  Notícia de Outubro de 2018, algo que será feito nos próximos 10 meses; a descoberta de um bug de 
segurança, que podia comprometer os dados de milhões de utilizadores terá ditado essa decisão ou pelo 
menos a acelerado (fonte: Tech News Today, 2018). 
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Figura 140: Em que serviços têm perfil criado, comparação dos resultados obtidos em 2010 com os de 2018 
 

Os Serviços de Rede Social do lado esquerdo do gráfico na figura 140, assinalados com um 

“*” antes do seu nome, são os de que só recolhemos dados em 2010; do lado direito, começando 

por Pinterest, são as novas em relação a 2010, de que só temos dados relativos ao último 

inquérito (2018); de todas as restantes (Facebook a LinkedIn) temos dados em ambas as 

realizações. 

Dos que foram excluídos em 2018, nota para “Hi5, MySpace ou Netlog”, que tendo obtido 

46,17% na soma desse trio, não houve indicação a nenhum deles na opção “outra(s)” [rede social] 

em 2018. 

Por outro lado, entre os disponíveis para escolha em ambos inquéritos (de notar que os 

respondentes podiam indicar outras redes, em ambas as edições), fica ainda mais evidente o 

domínio do Facebook, subindo de 56,65% (em 2010) para 93% (em 2018), mas também de 

outros Serviços de Rede Social “generalistas”, mas com características únicas ou especializados, 

como o YouTube (vídeo, que duplicou a sua percentagem (31,03% [2010] para 63% [2018]), o 

LinkedIn (rede de contatos profissionais), que deu um enorme salto entre os 11,47% de 2010 e 

os 61,3% em 2018, e o Academia.edu, com um salto de “gigante” em relação ao valor 

diminuto que tinha em 2010, transformando os 1.82% de então em 23% em 2018. Ainda neste 

grupo, uma nota final para o facto de todos eles terem aumentado a sua quota de respondentes a 

indicarem ter perfil criado nesse seu Serviço, com o Twitter a subir de 13,86% em 2010 para 40% 

em 2018, o SlideShare a subir de 3.71% para 18.30%, e finalmente o Scribd de 4.07% para 

8.30%. 

Em relação aos novos, o Instagram lidera, talvez por ser um Serviço muito especializado 

(partilha de momentos em forma de fotos, com os seus famosos filtros), mas também pela sua 
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ligação “umbilical” ao Facebook, como mencionado anteriormente. Igual destaque para a 

ResearchGate e o Mendeley. Este último faz parte do universo Elsevier, e teve um grande impulso 

na Universidade de Aveiro quando esta cancelou a subscrição que tinha do software de Gestão de 

Referências Bibliográficas, EndNote (CLARIVATE, 2018b)164.  

Voltando à análise mais detalhada do Inquérito de 2018, sobre que tipo de informação 

partilham em Redes Sociais, mais uma vez, e de um modo geral, sem especificar a Rede Social 

ou Serviço, na linha dos resultados obtidos na entrada anterior, “Mais pessoal que profissional” 

lidera com 33,6% dos respondentes, mas não muito distanciada da opção que as suas partilhas de 

informação são idênticas ao nível de tipo pessoal ou profissional (22.4%), sendo contudo, os 

17,1% do tipo “Mais profissional que pessoal” (pouco mais de metade do tipo “Mais pessoal que 

profissional”) uma imagem do que se obteve na pergunta anterior, nas entradas relacionadas mais 

com a sua vida profissional que pessoal. 

 

 

Figura 141: Tipo de informação partilham em Redes Sociais, de um modo geral 
 

Em 2010 esses valores, e mais uma vez, foram em tudo idênticos, apenas com valores 

percetuais menores em todas as entradas, porque mais de 30% não respondeu a essa pergunta. 

Colocando a soma desses valores a 100% (multiplicando por um fator de 1.489 cada uma delas), 

esse alinhamento ainda é mais notório para o tipo de informação partilhada “Mais pessoal que 

profissional” (que, recorde-se, foi a mais assinalada em 2018 também), e destaca o decréscimo de 

partilhas de informação puramente Pessoal, a favor do aumento percentual das partilhas de 

informação com caráter mais Profissional. 

                                                           

 

 
164 Desenvolvido pelo Institute for Scientific Information (ISI), do universo Thomson-Reuters [divisão da Web 
of Sciente (CLARIVATE, 2018c) (antes Web of Knowledge)] aquando desse cancelamento, mas que 
atualmente faz parte da Clarivate Analytics (2018a) 
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Figura 142: Tipo de informação partilhada em redes sociais 

Como esta pergunta era sobre todo o conjunto possível de redes sociais em que têm perfil 

criado, este aumento das partilhas de informação mais profissional por certo representa um 

aumento na perceção do valor que as redes sociais têm a nível da sua utilização como meios 

facilitadores, quer na obtenção de informação profissional, quer como disseminadores das 

atividades exercidas e sua visibilidade, isto é, promotoras do capital social e valorização 

académica dos respondentes (no contexto específico alvo desta investigação). Esta premissa é 

de especial importância para a presente investigação, pois o Serviço que implemente o 

modelo proposto depende fortemente desta perceção para uma superior eficácia, em especial 

na fase inicial da sua adoção pela comunidade. Preconiza-se no modelo proposto que quando 

esse Serviço estiver em pleno funcionalmente, será ele por sua vez a contribuir para o 

aumento da perceção dessa importância (do valor que as redes sociais podem ter a nível 

profissional), como mais uma força motriz a impulsionar a quantidade de movimento de todo esse 

ciclo, uma importante força angular. Isto é, a “energia” recebida no arranque irá depois ser 

amplamente retribuída, assim se espera (e ao fazer isso irá estar a alimentar positivamente esse 

ciclo, beneficiando da retribuição feita). 

De volta à análise detalhada das respostas obtidas em 2018, focando especificamente no 

Facebook e Twitter, à semelhança do Inquérito Inicial de Fevereiro de 2010, confirmamos o 

avançado acima na correlação entre a(s) motivação(ões) para terem criado um perfil numa rede 

social, e o tipo de uso que lhe dão. 

 

Figura 143: Perfil em Serviços de Rede Social generalistas, mais para uso pessoal, profissional ou sem 
distinção: Facebook (221 respondentes, à esquerda) vs. Twitter (106 respondentes, à direita) 
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No Facebook, no tipo de uso que os respondentes indicaram lhe dar, temos a liderar por um 

elevado número o tipo de uso “Pessoal”, enquanto no Twitter, essa diferença em relação ao uso 

“Profissional” se atenua consideravelmente. 

Comparando com as mesmas duas perguntas em 2010, de notar o aumento do uso “Pessoal” 

em detrimento do uso “Profissional” em ambas as redes, o que pode ser explicado pelo 

aparecimento e adoção de redes sociais especializadas para esse tipo de uso mais profissional. 

 

  
 

Figura 144: Perfil em Serviços de Rede Social generalistas (Facebook e Twitter), mais para uso pessoal, 
profissional ou sem distinção, comparação dos resultados obtidos em 2010 com os de 2018 

 

Mudando o foco para as redes sociais cujo a missão e público-alvo são os associados a 

redes de investigação / academia (Ensino Superior, Investigação, Publicação), informação de 

caráter científico, interrogava-se os respondentes que tinham perfil no Academia.edu ou 

ResearchGate sobre atividades aí, feitas por si ou a si dirigidas. 

 

Figura 145: Atividades no Academia.edu ou ResearchGate 
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Como indicado, estes dois Serviços são essencialmente destinados a redes de investigação, 

docência ou aprendizagem, por isso a funcionalidade de seguir outros utilizadores ser 

compreensivelmente a mais utilizada, bem como as duas seguintes, “Já lhe permitiu descobrir 

especialistas da área / utilizadores com interesses idênticos na Univ. Aveiro” e “Já lhe permitiu 

descobrir especialistas da área / utilizadores com interesses idênticos noutras Universidades”, e as 

quinta e sexta: “Já foi contactado/a por outros utilizadores que o/a descobriram via um desses 

serviços” e “Já contatou outros utilizadores que descobriu via um desses serviços” (na verdade, 

todas estas 4 potenciadas pela primeira, a possibilidade de seguir outros utilizadores). Dado o seu 

caráter profissional, e serem Serviços que dão visibilidade no meio académico, também não é de 

estranhar encontrarmos em quarto lugar a indicação que os respondentes que aí tem perfil criado 

são ativos ao nível de colocam conteúdos (artigos, comunicações, ligações, etc.). Uma nota 

bastante positiva de apenas 3 respondentes indicaram terem criado um perfil, mas não usam 

esses serviços ativamente. 

Comparando lado-a-lado os valores percentuais de 2010 e 2018, há uma maior reportada 

atividade a nível geral (ou de que foi alvo), verificando-se algumas mudanças na ordenação das 

mesmas em termos de valores percentuais: “Já lhe permitiu descobrir especialistas da área / 

utilizadores com interesses idênticos noutras Universidades”, que em 2010 foi a mais assinalada, 

passou para segundo lugar em 2018, trocando com “Segue outros utilizadores” que em 2018 está 

na posição cimeira com 58,7%.  

 
 

Figura 146: Atividades no Academia.edu ou ResearchGate, comparação dos resultados obtidos em 2010 
(Academia.edu) com os de 2018 (Academia.edu e/ou ResearchGate) 

 

Por outro lado, a opção “mais ativa” de todas, "Coloca conteúdos (artigos, comunicações, 

ligações, etc.)”, subiu da 5ª posição para o 3º lugar, retirando esse último “lugar do pódio” a “Já foi 

contactado/a por outros utilizadores que o/a descobriram via Academia.edu (ou ResearchGate, 

2018)”. Isto representa um superior investimento dos respondentes na partilha de informação e 
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desse modo, não só na dinamização dessa rede, mas do valor acumulado da mesma, com 

benefícios mutos para todos as atores e intervenientes (desde os seus utilizadores à 

organização / instituição que a detém [no caso do modelo proposto, a própria Universidade]). 

9.1.4 Pesquisa de Informação: funcionalidades 

Neste bloco, que não dependia da resposta a qualquer uma das perguntas anteriores (assim 

como todas as seguintes, resto do questionário), a primeira pergunta incidia sobre que uso fazem 

de outras funcionalidades, além da pesquisa direta, nos sistemas de pesquisa informação 

científica a que recorrem habitualmente (e.g., Catálogo das Bibliotecas UA, B-on, Scopus, Bases 

de Dados). 

 

 
 

Figura 147: Que uso fazem das Funcionalidades na Lista de Resultados 
 

À semelhança dos resultados obtidos em Fevereiro de 2010, figura 148 abaixo, as duas 

funcionalidades mais assinaladas, isto é, as auto-reportadas como sendo as mais utilizadas, foram 

“Navegar entre registos por autor ou assunto” (101 respondentes [40,9%] indicaram que por vezes 

fazem uso dessa funcionalidade e 75 [30,4%] indicaram que o fazem frequentemente) e “Navegar 

entre registos pelas referências bibliográficas citadas nesse documento ou que o citaram” 

(com 85 respondentes [34,1%] a indicaram “por vezes” e 95 [38,2%] indicaram que o fazem 

frequentemente), sendo, contudo, esta última a mais escolhida, enquanto que em 2010, foi a 

segunda mais escolhida. A escolha das restantes funcionalidades foi em tudo muito idêntica, 

estando todas elas no lado negativo do espectro em ambos (soma das “Nunca” com “Muito 

raramente” superior ao valor da soma de “Por vezes” com “Frequentemente”, com o “Nunca” a ser 

a entrada mais escolhida nessas outras três funcionalidades [a saber: “Usar thesaurus para 

pesquisar registos por assunto”, “Ativar alertas de atualização de resultados para as pesquisas 
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que faz (feeds RSS / emails)” e “Registar-se no sistema, indicando os seus interesses (perfil 

público)]), o que igualmente se verificou em 2010. 

A maior variação foi a relativa a um aumento dos que indicaram “Nunca” na funcionalidade 

“Usar thesaurus para pesquisar registos por assunto” (33% em 2010 para 39,8% em 2018), tendo 

os restantes obtido valores idênticos ou, em alguns casos, iguais (apesar da enorme discrepância 

no número de respondentes entre 2010 e 2018). 

  
 

Figura 148: Que uso fazem das Funcionalidades na Lista de Resultados (resultados obtidos em 2010) 
 

Sobre se permitiriam que a informação dos seus empréstimos ou atividade no sistema das 

Bibliotecas da Universidade pudesse ser usada para identificá-lo/a perante utilizadores com 

interesses comuns, o “Sim” foi a opção mais indicada (106 respondentes, 41,7%), seguida de 

perto do “Não” com 81 respondentes (31,9%), não tendo opinião formada 24,8% (63 

respondentes) e apenas um dos respondentes não indicou nenhuma ou não avançou outra opção 

(isto é, não respondeu a esta pergunta). 

 

 
 

Figura 149: Se permitiriam que o sistema mostrasse a lista do histórico de empréstimos, e se tal pudesse ser 
usada para os identificar junto de utilizadores com interesses comuns 
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Estes resultados alinham-se na perfeição com os obtidos em 2010, verificando-se apenas 

uma insignificante variação nos valores percentuais. 

  
 

Figura 150: Se permitiriam que o sistema mostrasse a lista do histórico de empréstimos, e se tal pudesse ser 
usada para os identificar junto de utilizadores com interesses comuns, comparação dos resultados obtidos 

em 2010 com os de 2018 
 

Isto é, o “Sim” para a perguntar “permitiriam que a informação dos seus empréstimos ou 

atividade no sistema fosse usada para identificá-lo/a perante utilizadores com interesses 

comuns” já era a opção mais indicada em 2010, e em ambas as realizações do Inquérito por 

Questionário, o “Não” seguiu de muito perto, com os sem opinião formada a rondar perto de ¼ 

dos respondentes. 

Uma pergunta final neste grupo, sobre o histórico dos seus empréstimos, se permitiriam que 

o sistema mostrasse essa lista, provavelmente a que mais discussão poderia gerar, a par com a 

anterior, foi apenas colocada com o intuito de examinar a sensibilidade dos respondentes quanto a 

questões relacionadas com “Privacidade” vs. “Visibilidade Pública” (Capital Social), neste contexto 

muito específico, profissional e académico; haver tal funcionalidade, objeto desta pergunta, não 

deixa de ser um caso mais “extremo” no cômputo geral do cenário delineado pelo conjunto das 

restantes perguntas. 
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Figura 151: Se permitiriam que o histórico dos seus empréstimos fosse mostrado a terceiros 
 

Quatro respondentes inseriram outra opção (apresentadas abaixo sem qualquer ordem em 

especial), tendo um deles perguntado "Neste contexto, o que são empréstimos?”, um outro 

comentado que raramente faz empréstimos na Biblioteca e por isso seria irrelevante, um terceiro 

indicado explicitamente “Só para os utilizadores por mim selecionados (todas as obras)”, e uma 

quarta respondente, uma consideração, opinião sobre as mais-valias reais de tal funcionalidade, 

sugerindo contudo um meio de a tornar mais efetiva, a de combinar os espaços e funcionalidades 

digitais (online) com atividades presenciais, merecendo a nossa total concordância, e na verdade 

algo que consideramos poder ser potenciado pelo Modelo Conceptual proposto e avaliado na 

presente investigação: 

“Tenho dúvidas sobre a funcionalidade dessa ferramenta. Já participamos de 

tantas redes e grupos virtuais, que mais um talvez trouxesse poucos benefícios. 

Penso que esta integração poderia ocorrer pela promoção de grupos de 

discussão, palestras e atividades presenciais que integrassem pessoas com 

interesses comuns. Pessoalmente, estou um pouco farta das redes. Sinto falta da 

interação pessoal com outros pesquisadores. O doutoramento é uma fase 

muito solitária”. 

Comparando com os resultados obtidos em 2010, destaca-se a de a opção que não 

quereriam que a informação do histórico dos seus empréstimos fosse mostrada a terceiros, 

de nenhum deles, ter mais do que duplicando o seu valor em termos percentuais. Esta opção 

ficou à frente da opção mais escolhida em 2010, uma mais “permissiva”, a “Na íntegra, mas só 

para os utilizadores registados no sistema", excluindo os que indicaram não ter uma opinião 

formada (em 2010). 
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Figura 152: Se permitiriam que o histórico dos seus empréstimos fosse mostrado a terceiros, comparação 
dos resultados obtidos em 2010 com os de 2018 

 

O uso dos dados dos utilizadores como “mercadoria”, mesmo que dentro de um 

“ecossistema privado” que em teoria essa possibilidade está mais blindada, com o escândalo do 

uso indevido de dados de milhões de utilizadores do Facebook pela Cambridge Analytica (2018b), 

uma empresa Inglesa especializada em Marketing Político (nomeadamente via anúncios 

direcionados (CAMBRIDGE ANALYTICA, 2018a)), a estar bem presente na memória dos 

respondentes, por certo influenciou esta maior preocupação em partilhar automaticamente, 

mesmo que num sistema interno, dados que possam ser usados para perfilar utilizadores-alvo 

(criar uma Persona [também referida como Avatar, apesar de ser um termo já em desuso] em 

Marketing (ver qual a diferença entre Persona e Público-Alvo em Siqueira, 2018)). 

Nomeadamente, há testemunhos e fortes provas que a Cambridge Analytica terá sido contratada 

para influenciar os resultados do referendo do Brexit no Reino Unido (alegadamente pelo 

movimento a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, tendo lhes dado um “donativo” de 

625 mil Libras Esterlinas, via outra campanha (Rawlinson, 2018)), e das Eleições Presidenciais 

Norte-Americanas de 2016, alegadamente contratada por consultores de Donald Trump, segundo 

alguns media (e.g., Sherr, 2018)). Colocado de um modo muito pragmático, a criação de uma 

Persona com caraterísticas tão bem definidas como a Cambridge Analytica alegadamente fez 

(com esses milhões de dados de utilizadores) é o equivalente a saber as coordenadas exatas de 

todos os navios, em especial o submarino, do oponente num jogo de Batalha Naval: em vez de se 

ir pelo processo inicial de “disparar tiros aleatórios” até acertar num dos navios e começar a formar 

uma imagem da localização de cada embarcação, os tiros são todos eles certeiros à primeira vez 

e sabe-se exatamente que embarcação e sua parte se está a atingir. Neste caso, a finalidade é 

poder ter diferentes campanhas afinadas até ao mínimo pormenor para influenciar os utilizadores 

com um perfil que nos pontos-chave é igual ao perfil da Persona criada, e de quem se sabe que as 

opiniões ou promessas sobre o assunto X são as que a farão alterar a intenção de voto a nosso 
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favor; em vez de se lançar uma campanha global, estes conteúdos são mostrados apenas a esses 

utilizadores. Tal pode ser tão perverso ao ponto de se ter múltiplas Persona e conteúdos na 

campanha a elas direcionados que podem defender ideias opostos, mas que cada um dará 

vantagem em garantir o voto dos utilizadores com perfis que correspondem a cada uma dessas 

Persona165. Usando estas técnicas, retira-se ao(s) oponente(s) qualquer hipótese de ganhar, 

desde que percentagens desses utilizadores que podem votar num ou outro candidato seja um 

valor suficientemente grande que pode decidir o resultado final, caso votem a favor de um ou outro 

candidato (eleições) ou ação defendia (e.g., em Referendos). 

9.1.5 Descoberta de Informação e Comunidades: funcionalidades 
participativas ou de recomendação automática 

Quanto às funcionalidades na Lista de Resultados, apesar de todas merecerem uma 

avaliação média positiva, isto é, a soma do número de respostas “Importante” com “Muito 

Importante” a superar a soma das “Irrelevante” com “Pouco Relevante”, comprova-se a esperada 

avaliação mais positiva das que são programáticas, as automaticamente geradas ou geridas pelo 

sistema. Há contudo uma exceção, a “Subscrição de atualizações de conteúdo (RSS feeds)”, 

talvez mais pelo facto dos feeds RSS estarem cada vez menos a ser usados pelos utilizadores 

finais (e mais por outros serviços [comunicação máquina-máquina], dado que o seu formato é um 

de transporte [XML] e não de apresentação: é necessário um programa extra para os ver num 

formato “amigável” para os utilizadores humanos). 

 

 

 

 
Figura 153: Importância dada as possíveis funcionalidades participativas ou de recomendação automática 

 
A “Recomendação automática de obras ou recursos relacionados”, a “Navegação facetada 

(assuntos, autores, ano, etc.)” e “Receber notificações/alertas por SMS (reservas, fim de 

empréstimo, etc.)” constituem o “Top 3” da valorização percecionada pelos respondentes de todas 

                                                           

 

 
165 Apenas uma possibilidade avançada pelo autor e não que tenha sido feita em algum destes atos, que se 
saiba. 
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as funcionalidades avançadas para a Lista de Resultados. Com a primeira a ter 131 respondentes 

(52,2%) a considerarem-na “Importante” e 84 (33,5%) como “Muito Importante”, a segunda a ter 

48,8% dos respondentes indicando que é uma funcionalidade “Importante” e 36,4% “Muito 

Importante”, e a terceira (notificações automáticas do sistema) a ter mais respondentes indicando 

“Muito Importante” (38,4%), mas menos a indicarem “Importante” (33,2%), e uma soma total 

destes dois (lado positivo do espectro da sua avaliação) inferior à que a “Navegação facetada” e a 

“Receber notificações/alertas” obtiveram, colocam esta em terceiro lugar (248 pontos se 

atribuirmos 3 pontos a “Importante” e 4 a “Muito Importante”), sendo que os 290,6 pontos obtidos 

com a mesma formula pela “Recomendação automática de obras ou recursos relacionados” a 

colocam em segundo lugar, e a “Navegação facetada (assuntos, autores, ano, etc.)”, com 292 

pontos, lhe atribuem o primeiro lugar na preferência dos utilizadores, contudo, com valores muito 

próximos entre si (1º e 2º lugares). Nos últimos lugares, além da supramencionada “Subscrição de 

atualizações de conteúdo”, temos também a mais “social” delas todas, a “Lista de tags colocadas 

pelos utilizadores”. 

Comparando com os resultados obtidos em 2010, de notar o decréscimo da valorização de 

“Subscrição de atualizações de conteúdo”, levando a que em 2018 tenha ficado nos últimos 

lugares como mencionado acima, e o acentuado aumento dos respondentes que valorizam como 

“Importante” e “Muito Importante” que a interface da Lista de Resultados esteja adaptada ou seja 

uma própria para dispositivos móveis, assim como um ligeiro aumento percentual dos que 

consideram ser muito importante poder ativar alertas e receber notificações por SMS (reservas, 

fim de empréstimo, etc.). 

 

Figura 154: Importância dada as possíveis funcionalidades participativas ou de recomendação automática, 
comparação dos resultados obtidos em 2010 com os de 2018 

 

Este último está em linha com o superior aumento, supra mencionado, na valorização do 

Serviço ter uma Interface Móvel ou ser “responsiva” (para mais informação sobre interfaces 

«responsivas», por favor ver W3SCHOOLS, sem data)). 
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Sobre a valorização percecionada pelos respondentes de 2018 em relação às 

funcionalidades de agregação de informação aos registos dos documentos, as que providenciam 

informação fornecida pelos próprios editores ou autores, assim como a programática de 

exportação para outros Sistemas ou Serviços, são as que ocupam os lugares cimeiros, tendo 

contudo, uma de ordem “social” dos conteúdos gerados pelos utilizadores, a de atribuição de 

palavras-chave (tags) ao documento obtido também uma classificação alta. 

 

 

 

 

 
 

Figura 155: Importância atribuída à agregação de informação aos registos (conteúdos) 
 

 

O “Resumo” (em primeiro lugar), a “Tabela de Conteúdos” (em segundo, muito próximo), e 

um bocado mais abaixo, as “Revisões críticas realizadas por especialistas” ocupam os 3 primeiros 

lugares, com este bloco de informação a ser seguido muito de perto pela funcionalidade de 

exportar os dados do registo bibliográfico para outros Sistemas ou Serviços, assim como a 

“Classificação (atribuição de palavras-chave ao documento, tagging)”, ambas com valores 

idênticos na soma ponderada dos valores de “Importante” (3 pontos) e “Muito Importante” (4 

pontos). 

Mais uma vez também se verifica que todas as funcionalidades ou blocos de informação 

avançados nas diferentes opções obtiveram uma média que se situa na lado positivo do espetro 

das avaliações, contudo, “Capas (Livros)”, “Votação (rating, estrelas)”, e em último lugar, os 

"Comentários (dos utilizadores)”, mereceram uma avaliação menos positiva. 

Comparando com as obtidas em 2010, começando pelas funcionalidades de agregação de 

informação aos registos dos documentos de um tipo mais “formal” e recuperada em tempo real de 

Serviços externos de referência, de notar apenas uma pequena valorização como “Muito 

Importante” nas Capas dos Livros, sendo as restantes em tudo idênticas em ambas as 

administrações do Inquérito. 
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Figura 156: Importância atribuída à agregação de informação aos registos dos documentos, informação 
“formal”, comparação dos resultados obtidos em 2010 com os de 2018 

 
 

Já em relação às de um tipo mais “informal”, do tipo UG (User Generated, gerada pelos 

próprios Utilizadores do Serviço), há uma valorização generalizada em todas elas, mas de 

pequena monta, com o destaque (maior aumento dessa valorização) para a “Votação (rating, 

estrelas)”, continuando contudo, e como indicado antes, no lado negativo do espectro dessa 

avaliação. 

 
 

Figura 157: Agregação de informação aos registos dos documentos, informação gerada pelos Utilizadores e 
funcionalidade de Exportação para outros sistemas, comparação dos resultados obtidos em 2010 com os de 

2018 
 

Esta valorização generalizada estende-se também à “Exportação para outros sistemas 

(da referência bibliográfica, link permanente, ...)”, sendo esta a maior variação nestes grupos de 

8 funcionalidades, com a marca “Muito Importante” a subir dos 12.04% em 2010 para uns bem 

explícitos 38.3% em 2018, um valor acima dos que responderam como “Importante” neste último 

Inquérito. Este é sem dúvida um voto de incentivo no desenvolvimento e implementação de 
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sistemas abertos, que permitem extrair dai os dados relevantes e assim o utilizador ter a 

liberdade de fazer a sua própria gestão, que programas, Serviços ou ambientes usar. 

Na pergunta seguinte do questionário, regressando ao Inquérito de 2018, eram questionados 

sobre as atividades mais passivas relacionadas com Comunidades ou Grupos temáticos (por 

documento ou áreas de investigação), isto é, um acesso mais “em modo consulta / leitura”, do que 

um para adicionar conteúdo, mantém-se o padrão de avaliação positiva de todas as 

funcionalidades.  

 

 

 

 

Figura 158: Importância atribuída às possibilidades afetas a Comunidades / Grupos temáticos  
(por documento / áreas) 

 

“Consultar obras ou recursos recomendados pelo grupo/utilizadores” destaque-se em 

primeiro lugar, seguida de “Consultar grupos e utilizadores associados”, ficando a “Aceder a 

blogues, páginas, wikis, etc., dos diferentes grupos” ligeiramente acima da “linha de água” nas 

avaliações dos respondentes, isto é, a funcionalidade de menor interesse das 3 avançadas. 

Analisando a relação dos valores percentuais obtidos em 2010 e 2018, nota-se que a 

segunda mais escolhida em 2018, “Consultar grupos e utilizadores associados”, foi a que 

maior aumento teve na sua valorização fruto do decréscimo em termos percentuais dos que 

indicaram "Pouco relevante” (29,3% em 2010 contra 19,8% em 2018), em favor do aumento de 

“Importante” e “Muito Importante” 
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Figura 159: Importância atribuída às possibilidades afetas a Comunidades / Grupos temáticos  
(por documento / áreas de investigação), comparação dos valores obtidos em 2010 com os de 2018  

 

Quando interrogados sobre em quais iriam possivelmente participar / contribuir em atividades 

em torno de comunidades e recursos, as mais escolhidas são as mais "passivos" ou automáticas, 

de baixo esforço, mas ainda no lado positivo quanto a uma atitude ativa na comunidade, apesar de 

atividades como “Comentar”, “Criar novas Comunidades ou Grupos” e “Colaborar em blogues, 

páginas, wikis ou recursos coletivos dos Grupos ou Comunidades” obterem valores negativos na 

média ponderada da sua avaliação. 

 

 

 

 
 

Figura 160: Funcionalidades de Comunidade / Grupos temáticos que utilizadores indicaram em que iriam 
participar / contribuir 

 

E igualmente sem surpresa, a funcionalidade que garante aos utilizadores uma mais-valia 

superior às restantes de um modo imediato e sem esforço, “Consultar obras ou recursos 

recomendados pelos outros utilizadores”, foi a que obteve a nota média mais positiva. 

Atribuindo valores entre -2 (“Nunca”) e 2 (“Sempre que fosse pertinente”), com o “Sem 

Opinião” a ser o valor neutro (0), obtemos a pontuação mostrada na Tabela 5, a seguir. 
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Funcionalidade Nunca 
Muito 

esporadicam/ 
Sem 

opinião 
Por 

vezes 

Sempre 
que fosse 

pertinente Pontuação 

Max 
(- e 
+) 

Votar (rating, estrelas) os 
documentos 22 58 8 83 78 137 498 

Classificar (atribuição de palavras-
chave ao documento, tagging) 22 77 11 82 58 77 500 

Comentar 42 107 11 61 29 -72 500 

Seguir utilizadores com interesses 
comuns 24 61 9 96 61 109 502 

Consultar obras ou recursos 
recomendados p/ outros utilizadores 13 32 7 109 90 231 502 

Criar novas Comunidades ou Grupos 76 85 15 58 15 -149 498 

Aderir a Comunidades ou Grupos 24 65 9 100 52 91 500 

Recomendar obras ou partilhar 
recursos em Comunidades ou Grupos 26 76 10 84 55 66 502 

Colaborar em recursos coletivos dos 
Grupos ou Comunidades 51 89 13 68 29 -65 500 

 
Tabela 5: Pontuação de cada funcionalidade 

 

Ordenando por esse valor da Pontuação, obtemos uma visualização mais explícita e imediata 

da intenção auto-reportada pelos respondentes de serem ativos em cada uma das funcionalidades 

avançadas: 

 

Figura 161: Funcionalidades de Comunidade / Grupos temáticos que utilizadores indicaram em que iriam 
participar / contribuir, ordenadas pela Pontuação acima obtida 

 

Destacando-se nos extremos em relação às atividades / funcionalidades adjacentes nessa 

ordenação da pontuação, e como mencionado acima, temos no lado negativo “Criar novas 

Comunidades ou Grupos”, e no lado positivo “Consultar obras ou recursos recomendados pelos 

outros utilizadores”. Uma nota positiva para o fato de os respondentes terem indicado 

maioritariamente que iriam ser ativos quanto a “Recomendar obras ou partilhar recursos em 

Comunidades ou Grupos”, a “Aderir a Comunidades ou Grupos” e a “Seguir utilizadores 
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com interesses comuns”, atividades-chave no contexto do Modelo Proposto e avaliado nesta 

investigação, pois potenciam a cooperação pela componente social da manutenção de 

Comunidades, assim como a Descoberta via Recomendação Automática (baseada nas atividades 

dos utilizadores, personalizada ou de dados globais das atividades de todos os utilizadores [de um 

modo anónimo] no sistema ou ecossistema de Serviços preconizados no modelo conceptual final 

[ver Cap. X]). 

Fazendo a comparação com os resultados percentuais obtidos em 2010 deste último grupo 

de funcionalidades, nota-se um decréscimo percentual significativo dos respondentes que 

indicaram que iriam comentar, tendo obtido a penúltima posição em 2018, enquanto que em 2010 

tinha ficado à frente de 3 outras, incluindo uma que na altura ficou em terreno negativo e que em 

2018 está num forte terreno positivo: “Aderir a Comunidades ou Grupos“. 

 

Figura 162: Em quais iria possivelmente participar / contribuir, funcionalidades relacionadas com os recursos, 
comparação dos valores obtidos em 2010 com os de 2018 

 

No lado oposto temos “Votar (rating, estrelas)” com um ligeiro aumento da percentagem de 

respondentes que indicaram o iriam fazer, assim como um aumento superior quanto a “Seguir 

utilizadores com interesses comuns” (figura 162). 
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Figura 163: Em quais iria possivelmente participar / contribuir, funcionalidades relacionadas  
com Grupos ou Comunidades, comparação dos valores obtidos em 2010 com os de 2018 

 
Contudo o maior aumento é o relativo a “Aderir a Comunidades ou Grupos”, que como 

indicado, passou de terreno negativo, terceira atividade menos escolhida em 2010, para um 

confortável 6º lugar em 2018, entre as 9 possibilidades avançadas (figura 163). 

9.1.6 Sugestões, opiniões e comentários finais 

Nesta última pergunta aberta, de resposta facultativa, era solicitado aos respondentes se 

tinham sugestões, opiniões ou algum comentário final que desejassem tecer sobre as temáticas 

abordadas neste levantamento e/ou sua aplicação à Comunidade da UA e sua atividade 

académica, pedindo-lhes o favor de nos dar o prazer de as partilhar connosco. Partilham-se de 

seguida: 

“Boa sorte para o seu trabalho. Num mundo de "notícias falsas", todos os sistemas que 
melhorem o acesso a informação de qualidade são muito bem-vindos.” 

 
“A minha resistência à maioria das funcionalidades propostas relaciona-se com o facto de 
que uso os recursos na biblioteca pouco, porque não servem os meus interesses. Há 
imensas revistas especializadas que não posso ver através da biblioteca, e no que toca aos 
livros, esquece. Não culpabilizo os serviços de documentação; culpabilizo a falta de 
recursos, não só na UA mas na minha área no ensino superior em Portugal em geral.” 

 
“Gostaria de acesso aos resultados desta investigação. Agradeço desde já. Meu contato é 
<utilizadora>@hotmail.com” 

 
“As comunidades devem surgir de forma orgânica. A UA na sua generalidade deveria 
promover mais espaços físicos de encontro e reflexão ao invés da promoção ou procura de 
mais soluções digitais.” 
 
“Não percebi a maior parte das questões. Parece-me que este questionário está construído 
para pessoas que são especialistas ou viciadas em redes sociais e informática. A pergunta 
sobre motivação (pessoal ou profissional) para a utilização de redes sociais, ao apontar 
apenas uma possibilidade de resposta para todas, não permitindo distinguir a utilização de 
umas e outras de forma diferenciada, desinteressou-me. Revela falta de preocupação com o 
rigor das respostas. E isso é chato!” 
 
“É útil ter a participação dos alunos neste tipo de plataformas para que estes deem a sua 
opinião sobre determinadas obras/documentos, mas também é importante que haja 
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interação de professores para dar uma opinião e encaminhar os alunos para obras do seu 
interesse, já que estes têm quase sempre mais experiência.” 
 
“A user interface da UA está fragmentada e mal distribuída, tenho grandes dificuldades em 
aceder a informação que é relevante ao meu percurso (pior ainda é o facto de ninguém 
conseguir dizer o que necessito fazer para ficar com a pós-graduação no caso de não 
querer seguir o mestrado / falta de documentação que indique o mesmo)” 
 
“Apesar de achar o questionário interessante, a partir da 4 folha deixei de entender o mesmo 
e intuito das perguntas...” 

 
“Autorização para consultar empréstimo na biblioteca é desnecessária: há muita gente que 
prefere comprar os livros” 

 
“O questionário presente não está muito adequado para ser preenchido em telemóvel (a 
escala de likert fica cortada e só aparecem todas as opções aquando do preenchimento com 
o telemóvel na posição horizontal e quando vamos responder às perguntas deixamos de ver 
a classificação das respostas, legenda em cima)” (Nota do Autor: efetivamente a versão 
mobile do Google Forms para resposta não é tão responsive como seria de esperar) 
 
“Nunca trocaria as minhas informações por um pouco de conforto/facilidade na recolha de 
informação” 
 
“O formulário está péssimo” (Nota do autor: o Google Forms tem realmente várias 
limitações, como por exemplo em comparação com o LimeSurvey (2018), usado no primeiro 
Inquérito por Questionário; o autor fez o seu melhor perante essas limitações, considerando 
que ficou relativamente fácil de responder e de um modo rápido) 
 
“Para mim, nem todas as perguntas foram claras no que respeita ao contexto ou à situação, 
sobretudo nas questões que se seguiram à situação dos empréstimos. Assim, as minhas 
respostas foram dadas de acordo com a interpretação que tive de fazer de algumas 
questões” 
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CAP. X – PROPOSTA DE MODELO PARA A INTEGRAÇÃO  
E COOPERAÇÃO NA DESCOBERTA DE INFORMAÇÃO 
 

Sobre o Modelo Conceptual proposto no Capítulo VI, nomeadamente centrando a atenção na 

sua componente motriz, “Pesquisa 4.0” (novas dinâmicas de pesquisa e descoberta de informação 

científica e cooperação entre investigadores), mediante as avaliações, opiniões, sugestões e 

comentários, quer dos diferentes Focus Groups, quer do Inquérito Final realizado em Julho/Agosto 

de 2018, neste capítulo avançam-se recomendações pragmáticas a ter em consideração na 

implementação de um sistema baseado no Modelo Conceptual ora proposto. O seu derradeiro 

objetivo é o de potenciar a adoção do Serviço global de Pesquisa e Descoberta de Informação 

(incluindo a componente de constituição e manutenção de Comunidades), mitigando as principais 

preocupações avançadas pelos respondentes de ambos os Inquéritos e dos participantes nos 

quatro Focus Groups, ao mesmo tempo que explora ao máximo o uso das funcionalidades mais 

valorizadas pelos respondentes / participantes. 

10.1 O Melhor de Dois Mundos: 1 Serviço, 2 Sistemas 

Um decisão muito pragmática retirada da realização dos Focus Group foi a de alterar o 

modelo conceptual inicial de modo a separar o Sistema/Serviço de Rede Social interna / 

Construção de Comunidades (e.g., implementado via Software OSS Elgg (2014)), do Sistema de 

Informação Bibliográfica (Serviço de Descoberta, como o usado para implementar parte do modelo 

concetual, com o VuFind). Isso irá permitir aos utilizadores optarem se querem ter um perfil no 

primeiro e o ligarem ao segundo (o principal) ou não (ambos dentro da UA e logins com UU; 

ambos locais e interligados, mas com ambientes diferentes; para os utilizadores são paradigmas 

diferentes, o da Pesquisa de Informação Bibliográfica e o da Rede Social mesmo que associada 

exclusivamente). 

• Se também tiverem perfil ativo no Serviço de Rede Social (interna), tendo desse 

modo os perfis interligados (pela identidade UU), vão poder: 

o receber/ver no Sistema de Informação Bibliográfica notificações relativas 

às atividades de grupos e comunidades do Serviço de Rede Social sobre 

um determinado recurso que estejam a seguir (partilhas, recomendações, 

etc.); 

o receber/ver no Serviço de Rede Social interna notificações, pessoais ou no 

grupo, relativas às atividades no recurso que estão a seguir no Sistema de 

Informação Bibliográfica (adição de comentários, tags, adição a listas 

publicas / bibliografia recomendada); 
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o receber/ver no Serviço de Rede Social interna notificações relativas às 

atividades nesse mesmo Serviço de utilizadores que estão a seguir (e 

mediante a aceitação destes últimos de serem seguidos [aceitar a 

ligação]). 

Caso contrário, verão apenas notificações de informação relativa aos recursos que 

estão a seguir, e apenas no Sistema de Informação Bibliográfica (adição de 

comentários, tags, adição a listas publicas / bibliografia recomendada). 

É importante salientar que, apesar do uso indistinto entre os termos “Sistema” e “Serviço”, por 

“Serviço” se entende o conjunto de funcionalidades suportadas pelo “Sistema” (e disponibilizadas 

aos utilizadores), sendo que no caso concreto preconizado pelo Modelo Conceptual aqui proposto, 

o “Serviço” é único, podendo ser, contudo, o resultado da combinação dos Serviços oferecidos 

pelo Sistema que suporta as funcionalidades de Pesquisa e Descoberta de Informação com, 

opcionalmente, os Serviços oferecidos pelo Sistema que suporta as funcionalidades de Rede 

Social interna, de criação e manutenção de Comunidades. 

10.2 Funcionalidades e Informação gerada pelos Utilizadores: 
opcionais 

Todas as funcionalidades menos votadas nos Inquéritos de 2010 e 2018, ou indicadas nos 

Focus Groups como não tão relevantes, deverão ser de ativação opcional para cada utilizador, 

sendo que estarão ativas ou inativas por defeito de acordo com os resultados obtidos nessas 

recolhas de dados (lado positivo do espectro das avaliações > ativa por defeito; lado negativo: não 

ativa por defeito). As mais votadas como importantes serão permanentes e farão parte do sistema 

central e estarão sempre ativas na interface. 

o Na primeira utilização do Serviço, o utilizador deverá ser “convidado” a personalizar o 

seu espaço pessoal, definir essas opções, com exemplos, via um wizard / setup 

assistant (listando todas essas opções, agrupadas como avançado a seguir na lista 

das opcionais); 

o O Sistema deverá ter templates para estas configurações, para que os utilizadores as 

possam escolher logo à partida, sem ter que executar o wizard, passo-a-passo (e 

depois escolher outro template, ou alterar individualmente cada opção), especialmente 

útil quando o utilizador muda de perfil dentro da própria instituição. 

Com base no escrito acima, e analisando a relevância dada a cada fonte e funcionalidade, 

listam-se abaixo com a respetiva recomendação se devem estar sempre ativas (fixas / 

permanentes), ou opcionais, e destas últimas quais deverão estar ativas ou não por defeito: 
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1) Fontes de Informação Integradas (registos) no sistema de Pesquisa e 

Descoberta de Informação: 

o Fontes Internas UA (Catálogo Bibliográfico, RIA [Repositório da UA] e 

Revistas UA [OJS]) 

fontes permanentes 

o Cursos online Open Course Ware (OCW) 

 não ativos por defeito em todos os perfis exceto nos dos 

Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) 

o Dados Abertos (Open Data)  

ativos por defeito em todos os perfis exceto nos dos 

Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) 

o Restantes fontes 

ativas por defeito em todos os perfis/templates 

2) Enriquecimento com Informação externa (obtida em tempo real): 

a) Informação “formal”: 

o Lista de Resultados: Módulos de Assunto e Autor (Wikipédia) 

ativos por defeito apenas nos perfis de Alunos de 

Licenciatura (1º Ciclo) 

o Resumo, Tabela de Conteúdos, Revisões críticas realizadas por 

especialistas, Capa (livros)  

funcionalidades permanentes 

b) Informação “informal”: 

o Votação (rating, estrelas) 

ativa por defeito em todos os perfis/templates de Alunos 

(do 1º ao 3º Ciclos); não ativa nos restantes 
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o Classificação (atribuição de palavras-chave ao documento, tagging) 

ativa por defeito em todos os perfis/templates 

o Comentários (dos utilizadores) 

funcionalidade ativa por defeito apenas nos perfis de 

Alunos (do 1º ao 3º Ciclos) 

De notar que alterar uma funcionalidade de ativa para não ativa, não deverá eliminar os 

dados gerados pelo/a próprio/a utilizador/a, apenas esse campo não será mostrado na interface. 

Caso deseje eliminar uma entrada em particular (por exemplo, um comentário num determinado 

recurso), isso deverá ser feito individualmente no próprio, ou em alternativa, e seguindo as 

diretivas do Regulamento Geral de Proteção de Dados (General Data Protection Regulation, 

GDPR) do espaço comunitário da União Europeia (PARLAMENTO EUROPEU, 2016), mediante 

solicitação do utilizador/a, o Sistema deverá permitir o/a “esquecer”, isto é, apagar toda e qualquer 

informação sobre si, ou por si gerada, bem como a de fazer a exportação desta informação num 

formato de transporte (XML, JSON, etc.). 

10.3 Seguro e Privado, mas não isolado 

Devendo permitir, como indicado anteriormente, que o utilizador opte por ativar ou não o seu 

perfil nesse Serviço de Rede Social interna, este terá mais-valias que servirão como um forte 

incentivo a não só ativarem aí o seu perfil, mas também a usarem esse Serviço como standard 

internamente, em vez de Serviços exteriores, em cujos os seus dados poderão ser usados como 

“mercadoria” (campanhas publicitárias altamente direcionadas, etc.): 

o Ligações programáticas em tempo real a sistemas externos (como da informação 

bibliográfica obtida do Google Books, Amazon ou Wikipedia), mas das de atividade 

social de carácter profissional (ligar e obter informação do ORCID (2018), ou de outros 

serviços semelhantes ou relevantes); 

o Assim como os documentos no Serviço de Descoberta, também os utilizadores que 

tenham ativado o seu perfil neste Serviço, terão handles únicos, quer mediante a 

autorização granular de cada utilizador e para cada tipo de informação (diferentes 

“campos de dados” a si associados) que possa ser mostrada publicamente, permitindo 

assim que sistemas externos se interliguem ao perfil local do utilizador. 
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10.5 Diagrama Final do Modelo Conceptual  

Plano Geral: Um Serviço, Dois Sistemas 

A interação entre os Utilizadores, Recursos e Comunidades (componente do Serviço com 

ativação de perfil opcional) / fontes integradas e serviços consultados em tempo real proposta é 

avançada na figura 164, uma versão refinada do Modelo Conceptual inicial, após a realização de 

toda a recolha de dados empíricos, quantitativos (e alguns qualitativos), dos dois Inquéritos por 

questionário, e qualitativos, resultantes dos quatro Focus Groups, sua análise e discussão. 

 
Figura 164: Modelo Conceptual Refinado, visão geral (Anexo 7, pág. 431) 

 

 

No Modelo Conceptual refinado incluímos algumas entidades ainda não abordadas no 

decorrer desta Tese, nomeadamente o ORCID e a Plataforma DeGóis para ligação ao perfil de 

cada utilizador nas mesmas (ou handle), e o PACO (Portal Académico da Universidade de Aveiro 

(2018b)) para fornecimento de um ficheiro Excel com a relação da Bibliografia Recomendada por 

Unidade Curricular. Sobre os dois primeiros, e da finalidade do envio desse ficheiro com a 

Bibliografia Recomendada (PACO UA): 

• ORCID: “fornece um identificador digital persistente que a diferencia de qualquer 

outro pesquisador e, através da integração em fluxos de trabalho de pesquisa 

chave, como manuscritos e solicitações de bolsas, suporta a conexão automática 
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entre você e suas atividades profissionais, garantindo que seu trabalho seja 

reconhecido” (ORCID, 2018); 

• Plataforma DeGóis®: “instrumento de recolha, disponibilização e análise da 

produção intelectual, científica e outras informações curriculares dos 

Investigadores Portugueses, sendo o seu promotor o MEC - Ministério da 

Educação e Ciência, através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia”; 

• PACO UA: Bibliografia Recomendada enviada semestralmente para os SBIDM 

(Bibliotecas UA), para a atualização do fundo específico de obras e de pelo menos 

de um dos seus exemplares reservado para períodos de consulta curta, para poder 

facultar o seu acesso a todos os alunos de uma ou mais UCs cujo docente 

responsável as indicou como de leitura recomendada ou obrigatória (FEC – Fundo 

de Empréstimo Condicionado [Course Reserves, em Inglês]), em regime de só 

para consulta na própria Biblioteca, podendo, contudo, ser requisitadas quando 

faltarem 30 minutos para o fecho da Biblioteca, devendo ser devolvidas até às 11h 

do dia seguinte em que a Biblioteca esteja aberta (SBIDM - SERVIÇOS DE 

BIBLIOTECA & UNIVERSIDADE DE AVEIRO, 2018). 

Plano de Pormenor: Serviço de Pesquisa e Descoberta e as diferentes áreas do 

Espaço Pessoal dos Utilizadores 

Na figura 165 detalhamos a proposta do Modelo Conceptual para as interações dentro do 

Serviço de Pesquisa e Descoberta, atividades entre Utilizadores e Recursos, as diferentes 

componentes do Espaço Pessoal dos Utilizadores, as ligações ao Catálogo Bibliográfico da UA 
 

 
Figura 165: Modelo Conceptual Refinado, interações dentro do sistema, com o Catálogo Bibliográfico da UA 

(em tempo real) e a Plataforma de eLearning; ver a página 432 para uma resolução mais alta deste diagrama. 
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(dados administrativos obtidos em tempo real) e à Plataforma de eLearning da UA (Moodle), via 

Plugin LTI - Learning Tools Interoperability (ver IMS, 2018; MOODLE, 2017). 

De notar que nada no Modelo Conceptual apresentado é único ou exclusivo do 

contexto/paradigma da UA, quer sejam fontes, serviços ou tipos de utilizadores, dai se defender 

que este detém um alto grau de migração para outras instituições (sem necessidade de 

adaptação), mesmo que não sejam Instituições Académicas. 

A componente do Sistema/Serviço de Rede Social / constituição e manutenção de 

Comunidades é universal (parametrizável para qualquer que seja a estrutura e organização interna 

da Instituição), e o de Pesquisa e Descoberta de Informação também facilmente se replica em 

qualquer outra Instituição, desde que os sistemas que suportam as “fontes internas” tenham algum 

tipo de mecanismo de exportação dos registos em lote ou por “harvesting”, num formato de 

transporte (MARC, XML, JSON ou mesmo ficheiros CSV / MS-Excel). De notar que estas “fonte 

internas” não são obrigatórias (como o Catálogo Bibliográfico [ex-ILS ALEPH, agora Koha], o RIA 

[DSpace / Repositório Institucional da UA] e o PROA [OJS / Revistas.UA], no caso da UA): os 

registos podem ser na totalidade externos (por exemplo, uma coleção de e-books, comprada ou 

subscrita), em que o fornecedor disponibiliza os seus registos em lote (totais ou incrementais). 

Igualmente de notar que caso o ILS seja outro, os sistemas como o usado para implementar 

parcialmente as funcionalidades propostas no Modelo Conceptual (VuFind) suportam uma série de 

outros conectores que permitem obter em tempo real a informação dos Exemplares de cada 

registo (Cota) e sua disponibilidade, assim como toda a informação administrativa dos Utilizadores 

(empréstimos, reservas, multas), com a maior parte a permitir inclusive operações em tempo real 

de reserva de um determinado exemplar (ver Katz & VUFIND, 2015, 2016, no caso do VuFind). 

Igualmente para o sistema de eLearning, existem vários plugins LTI para uma série de outros 

sistemas (BlackBoard, D2L, Canvas, ManageBac, entre outros), que oferecem exatamente a 

mesma funcionalidade necessária para a interação proposta no Modelo Conceptual, como 

apresentado na figura 165. 
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CONCLUSÃO 
 

Partindo da Questão de Investigação procedeu-se à composição de um Modelo Conceptual 

inicial elaborado com o conhecimento oriundo da revisão da literatura e da prática profissional do 

investigador. Entre 2010 e 2018 foram recolhidos dados em 3 momentos-chave que o permitiram 

refinar e assim avançar uma proposta final desse Modelo, descrita no Capítulo X. Apesar de toda 

a dinâmica nos serviços de Redes Sociais, com os comportamentos dos utilizadores e a perceção 

da utilidade das Redes Sociais a terem mudado significativamente, no contexto específico desta 

investigação não se verificaram alterações significativas nos hábitos e comportamentos dos 

utilizadores. O alinhamento dos resultados obtidos em 2018 para as mesmas perguntas feitas em 

2010, surpreendeu-nos; para além das funcionalidades base do Modelo Conceptual inicial, estes 

resultados reafirmam a importância percecionada das funcionalidades Participativas e de 

Comunidades. 

A componente de construção e manutenção de Comunidades / Grupos Temáticos, foi vista 

como de mais-valia para a Descoberta de Informação. Todavia, levanta algumas preocupações de 

privacidade para os utilizadores, nomeadamente se os seus dados vierem a ser usados como 

“mercadoria”. Essa preocupação aumentou entre 2010 e 2018, e espalhou-se inclusive a círculos 

e sistemas mais fechados como são os OPACs dos ILS locais, com 25,8% dos respondentes em 

2018 a indicarem que não quereriam que a informação do histórico dos seus empréstimos fosse 

mostrada a terceiros, de nenhum deles, mais do que duplicando o seu valor em termos 

percentuais em relação ao valor obtido em 2010 (11.38%). Contudo, e apesar dos Inquéritos 

Iniciais e Finais terem várias opções “Outra” ou campos abertos onde os respondentes podiam 

indicar (e indicaram) a sua opinião sobre essas funcionalidades, foi nos Focus Groups que tal foi 

transmitido mais pragmaticamente, isto é, essa preocupação foi expressa explicitamente. É por 

essa razão que no Modelo Concetual Final avançamos não só que o Serviço deve ser o mais 

possível suportado por Sistemas locais166, mas também que ter um perfil ativo no Sistema/Serviço 

de construção e manutenção de Comunidades / Grupos Temáticos (vulgo, Rede Social) seja 

facultativo, com o direito a ser “esquecido/a” a qualquer momento. 

No Modelo Conceptual Final, não só a componente social da descoberta é proposta como 

facultativa (acreditando, contudo, que após a adoção de uma parte da comunidade, a massa 

critica [valor aí criado] será tanta que atrairá a restante comunidade), mas também as 

componentes participativas (visualização e adição): deste modo teremos um Serviço que será do 

agrado dos seus utilizadores, sejam eles alunos CET ou de Licenciatura (1º Ciclo) ou 

Investigadores de topo, podendo ser adaptável a qualquer momento à evolução em termos de 

                                                           

 

 
166 podendo, contudo, estar toda a estrutura na Nuvem, exceto a Base de Dados do registo de Utilizadores e 
suas atividades, que deve ser local, com a comunicação entre os Sistemas na Nuvem e a Base de Dados 
devidamente encriptada. 
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necessidades dos Utilizadores. Em resumo, os utilizadores consideram que quer essas 

componentes participativas, quer os componentes de Comunidade / Grupos temáticos, detêm 

valor na Descoberta via Recomendação de outros recursos, mas preferem que na sua grande 

maioria sejam funcionalidades/serviços opcionais e detenham total controlo sobre as mesmas (se 

estão ativas ou não no seu perfil). 

Revisitando os objetivos avançados para a presente investigação (ver 4.2), derivados da 

questão de investigação (a saber: “Qual o papel a desempenhar por um serviço de pesquisa 

bibliográfica, integrador e cooperativo, na dinâmica da descoberta e obtenção de informação?”), e 

de modo a evidenciar os resultados, analisam-se num primeiro grupo os dois primeiros objetivos 

gerais (sendo os 3º e 4º de análise conjunta com o 2º objetivo), e num segundo grupo os objetivos 

específicos. 

Objetivos Gerais: 

1) Explorar junto dos utilizadores da Universidade de Aveiro os hábitos de pesquisa e 

de colaboração em redes sociais 

Este primeiro objetivo geral foi alvo privilegiado no Inquérito Inicial (2010), tendo, 

contudo, também sido objeto de discussão nos Focus Groups, e a componente de 

colaboração em redes sociais revisitada no Inquérito Final (2018). 

Sobre os hábitos de pesquisa, todo o Cap. V, dedicado na integra à análise dos 

resultados obtidos no Inquérito Inicial (2010), e especificamente 5.1.2 (“Grupo 1: Pesquisa 

de informação”), e 5.1.3 (“Grupo 2: Onde, quanto tempo e que funcionalidades”), permite-

nos elencar não só por onde começam, que recursos valorizam, que tempo dedicam à 

pesquisa em cada um deles, mas também, mapear percursos típicos de consumo / 

consulta dos diferentes tipos de recursos e fontes ao longo do seu trajeto académico, 

como avançado na Tabela 3 (“Sequências mais escolhidas (de pesquisa e relevância)”, 

por tipo de Utilizador / ligação à UA). 

De entre as várias conclusões da análise partilhada em 5.1.2, destaque para a que os 

recursos Web constituem o ponto de entrada por excelência para os alunos CET e do 1º 

Ciclo e que a sua escolha vai diminuindo à medida que subimos no grau académico, e 

que os artigos de revistas científicas se impõem como o ponto de entrada de uma 

nova pesquisa para os utilizadores ligados aos estudos mais avançados / investigação 

(dos alunos 3º Ciclo aos Investigadores), retirando “terreno” não só aos recursos Web, 

mas também às monografias. É igualmente interessante verificar que as “Artes e 

Humanidades” e “Engenharia e Tecnologias” são as áreas mais recetivas aos 

recursos Web como primeiro ponto de pesquisa, sendo que as “Ciências Exatas” são as 

menos recetivas a essa escolha, verificando-se o mesmo quando interrogados sobre a 

relevância, apesar da diminuição generalizada (da importância dos recursos Web) a favor 
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dos artigos de revistas científicas e monografias. Em 2018, verificou-se o mesmo: as 

“Ciências Exatas” tem o valor médio mais baixo dessa valorização entre todas as áreas 

(soma de “Irrelevante” com “Pouco Relevante” superior a 60%; ver figura 127). 

De 5.1.3 (“Grupo 2: Onde, quanto tempo e que funcionalidades”), de notar, como 

esperado, que a perceção da relevância de Informação em blogues ou partilhada por 

outros utilizadores em redes sociais diminui com o aumentar do grau académico, com os 

investigadores não docentes a terem um grau auto-reportado de utilização e participação 

em redes sociais superior aos docentes/investigadores. Já em 2010, e sobre o tempo 

dedicado às redes sociais e afins, de realçar que mais de 10% dos utilizadores indicaram 

passar mais de 1h/dia em média a atualizar o seu perfil / conteúdos, mas também a 

consultar informação em fontes externas referenciadas / aconselhadas nessas redes 

socias, blogues, etc.. Sobre a Importância dada a essa informação (em blogues / 

partilhada em redes sociais), os resultados obtidos em 2018 são em tudo semelhantes 

aos obtidos em 2010 (ver figura 129), tendo, contudo, se verificado um aumento do valor 

médio ponderado dessa importância, com os respondentes de 2018 a indicarem serem 

mais ativos nestas fontes de informação que os de 2010 (figura 133). 

Sobre a presença em Redes Sociais, esta foi talvez a que sofreu uma maior 

variação (figura 136), talvez devido a que o aumento de utilizadores num serviço atrai 

outros a aderir ao mesmo, ao aumento na sua qualidade, facilidade de uso e ubiquidade, 

ou ao aparecimento de redes sociais muito especializadas (hobbies e outros interesses 

pessoais, profissionais dirigidas à comunidade académica [no caso particular do público 

alvo e contexto desta investigação]), com objetivos muito específicos, a completarem a 

oferta e a atrair utilizadores que não viam relevância suficiente nos mais genéricos (e.g., 

Facebook e Twitter) para a eles aderirem (tendo, contudo, o Facebook registado um 

aumento de 56.65% (2010) para 93% (2018) dos respondentes que indicaram ai ter um 

perfil criado). Sobre a motivação para aderir a redes sociais, em 2010, “estar em contacto 

com (ex-) colegas ou amigos, círculo pessoal” foi a mais assinalada (a uma grande 

distância da segunda mais assinalada, “partilhar recursos”), com “pressão social” a 

aparecer no topo das indicadas como “outra razão”, sendo que os mesmos utilizadores 

maioritariamente indicaram que só aderiram por causa dessa pressão dos pares, mas que 

não tem tinham feito atualizações. Em 2018, a motivação “Estar em contacto com (ex-) 

colegas ou amigos, círculo pessoal”, continuou a ser a mais escolhida (distanciando-se 

ainda mais das restantes), sendo que na verdade se registou um aumento percentual em 

todas as motivações, sendo o mais notório o da “Descobrir novas fontes” (figura 138). 

Sobre o tipo de informação que partilham em Redes Sociais, os valores obtidos em 2010 e 

2018 são em tudo idênticos, com “mais pessoal que profissional” a liderar, registando-se 

um aumento percentual das partilhas de informação com caráter mais profissional (o 

que complementado com os restantes resultados e análise (incluindo dos Focus Groups), 
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denota um aumento percecionado no valor que as redes sociais têm a nível da sua 

utilização como meios facilitadores quer na obtenção de informação profissional, quer 

como disseminadores das atividades exercidas e sua visibilidade, isto é, promotoras do 

capital social e valorização académica dos respondentes). 

Quanto uso fazem de outras funcionalidades nos sistemas de pesquisa informação 

científica a que recorrem habitualmente, a mais escolhida em 2010, “Navegar entre 

registos por autor ou assunto”, trocou de lugar com a segunda de então, “Navegar entre 

registos pelas referências bibliográficas citadas nesse documento ou que o citaram”, 

tornando-se assim esta última a mais escolhida em 2018 (das cinco funcionalidades 

avançadas). 

Um último destaque nas conclusões relativas a este objetivo: em 2018 a 

percentagem de utilizadores que indicou não quer que a informação do histórico dos 

seus empréstimos fosse mostrada a terceiros, de nenhum deles, mais do que duplicou 

em relação a 2010 (ver figura 152); questões relativas à privacidade e ao receio do uso 

dos dados dos utilizadores como mercadoria por certo potenciaram tal aumento. 

2) Identificar os componentes-chave que deverão integrar o mecanismo 

agregador/participativo, modelo a propor, bem como as barreiras que possam 

dificultar o seu sucesso; 

 Este objetivo, junto com os 2 restantes objetivos gerais analisados ao mesmo tempo, 

3. Avaliar o uso e possível impacto do modelo proposto na comunidade afeta à 

Universidade de Aveiro; 

4. Formular recomendações com base na experiência de implementação e uso das 

várias funcionalidades do sistema proposto, bem como da avaliação do possível 

impacto do mesmo (contributo do estudo para o desenvolvimento científico e 

social) 

foi alvo da discussão induzida ao longo dos quatro Focus Groups, tendo o último (4) 

estado presente também numa fase anterior à realização dos Focus Groups, durante o 

desenvolvimento e implementação do protótipo funcional com os elementos estruturais 

avançados no modelo conceptual inicial entretanto refinado. 

Sobre os componentes-chave que deverão integrar o mecanismo 

agregador/participativo, estes foram agrupados em 5 grupos distintos, listados abaixo 

com as principais conclusões relativos aos mesmos: 

• Fontes de Informação a Integrar (registos) 

Fontes Internas UA (Catálogo Bibliográfico, RIA [Repositório da UA] e 

Revistas UA [OJS]) são as centrais, dado que em nenhum outro ponto as 

mesmas se encontram integradas para pesquisa e descoberta em 

simultâneo.  
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Por outro lado, há fontes que tem mais relevância para um determinado 

grupo de utilizadores que para outros. Por exemplo, enquanto os Cursos 

online Open Course Ware (OCW) são do interesse generalizado dos Alunos 

de Licenciatura (1º Ciclo), já para os restantes utilizadores estes cursos não 

detêm essa mesma importância. Por outro lado, verifica-se o inverso com os 

Dados Abertos (Open Data), que podem ser uma fonte com preciosas mais-

valias para todos os utilizadores que tem uma componente de investigação, 

no seu estudo ou trabalho, o que não acontece com significativa relevância 

no 1º ou 2º anos dos Alunos de Licenciatura (1º Ciclo). 

• Enriquecimento com Informação externa (obtida em tempo real), informação 

“formal” 

Enquanto os Resumos, Tabela de Conteúdos, Revisões críticas realizadas 

por especialistas e as Capa (livros) são do interesse generalizado de todo o 

público-alvo deste Serviço, os Módulos de Assunto e Autor (que tem como 

fonte a Wikipédia), terão o seu interesse para Alunos de Licenciatura (1º 

Ciclo), mas não tanto para os restantes. Na verdade, a inclusão de 

Autoridades e Thesauri detém mais interesse a nível global, mesmo que 

sejam só assuntos / entradas de topo, pela possibilidade de navegar nos 

mesmos e assim descobrir terminologia específica ou ligações a outros 

sistemas (nomeadamente via dados LOD, Linked Open Data), e a partir dai 

descobrir novos recursos e/ou especialistas na área. 

• Componentes Participativas: adição de informação “informal” pelos próprios 

utilizadores do Serviço 

Tendo sido a Classificação (atribuição de palavras-chave ao documento, 

tagging) considerada uma funcionalidade de interesse para a maior parte 

dos utilizadores, já em relação à Votação (rating, estrelas) e os Comentários 

(dos utilizadores) identificaram-se estes como sendo de interesse 

principalmente para os utilizadores que fazem parte do corpo discente da 

academia (Alunos do 1º ao 3º Ciclos), não devendo-se excluir os restantes, 

dado o outlook positivo obtido no último inquérito (2018: Votação / 

Importante: 47%; Comentários / Importante: 45%), um aumento da sua 

valorização em relação ao obtido em 2010. 

• Recomendação via outros utilizadores ou baseada no seu uso 

Além da navegação facetada, esta é uma das funcionalidades mais 

valorizadas pelos utilizadores, logo uma imprescindível no Serviço que 

venha a ser oferecido, implementado com base no Modelo Conceptual 

proposto nesta investigação.  
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• Comunidades ou Grupos temáticos: descoberta de utilizadores com 

interesses comuns 

Com a funcionalidade “Consultar obras ou recursos recomendados por 

outros utilizadores” a ser a mais valorizada no conjunto das funcionalidades 

que os utilizadores disseram iriam possivelmente participar / contribuir, 

funcionalidades relacionadas com os recursos, seguida da Votação (rating, 

estrelas) dos documentos, a funcionalidade “Seguir utilizadores com 

interesses comuns” apresenta-se em terreno muito positivo nesta 

valorização, tendo todas elas registado um acréscimo desta valorização 

entre 2010 e 2018. 

Sobre as funcionalidades diretamente relacionadas com Grupos ou 

Comunidades, como avançado anteriormente, todas estas devem ser 

opcionais, inclusive a de ter um perfil ativo nesse sub-serviço de Rede Social 

local, sendo contudo que mais de 60% dos respondentes ao Inquérito de 

2018 indicou que “iria Aderir a Comunidades ou Grupos” por vezes ou 

sempre que fosse pertinente (com pouco mais de 25% a indicarem que o 

fariam esporadicamente e perto de 10% a indicarem que nunca o fariam), 

registando-se assim um aumento, passando de terreno negativo em 2010 

(menos de 50%) para positivo em 2018 (60%). 

Objetivos Específicos: 

1) Efetuar uma análise crítica sobre os componentes agregadores/integradores, 

participativos e construtores de comunidades, ou modelos que integrem os mesmos, 

que estejam em uso noutros sistemas de informação; 

2) Identificar e implementar as ligações a sistemas de informação concretos a incluir 

(bases de dados de artigos científicos/repositórios, bibliotecas digitais, Web), na 

componente de integração e funcionalidades a incluir na componente 

participativa/colaborativa; 

3) Avaliar a predisposição dos utilizadores para as práticas promotoras de 

comunidades; 

Os dois primeiros destes objetivos específicos foram objeto da discussão induzida ao 

longo dos quatro Focus Groups, em especial, com o último a ser avaliado de uma forma mais 

ampla, pela inclusão de perguntas relacionadas em ambos os Inquéritos, Inicial (2010) e Final 

(2018). 

Sobre as conclusões obtidas da análise desses resultados, todo o Cap. X, “Proposta do 

Modelo para a Integração, Participação e Comunidades na Descoberta de Informação” reflete 

e as espelha na figura 164, “Modelo Conceptual Refinado, visão geral”. Nomeadamente são 

lá elencadas todas as fontes que consideramos que devem ser integradas (e que o foram no 
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Sistema implementado tal como descrito no Cap. VII, “Implementação dos Elementos 

Estruturais do Modelo Conceptual”), das Internas às Externas (registos integrados no Índice 

Central / único), complementadas com pesquisas paralelas ou externas (em tempo real) em 

sistemas cujos registos não estão disponíveis para serem integrados no Índice Central do 

Serviço de Pesquisa e Descoberta. Adicionalmente, na mesma figura, podemos ver todos os 

Serviços consultados em tempo real, informação externa adicional, a partir da Lista de 

Resultados ou do registo completo do recurso, assim como os a que o perfil de utilizador 

pode estar ligado, ou mesmo os Grupos e Comunidades no Serviço de Rede Social (perfil 

opcional). 

Ainda no Diagrama Final do Modelo Conceptual, e como apresentado em pormenor na 

figura 165, destaque para todas as dinâmicas associadas ao Espaço Pessoal do utilizador, 

ligado a esse mesmo espaço no Catálogo Bibliográfico (permitindo executar as mesmas 

operações), bem como as associadas às Listas Públicas, como potências listas de 

Bibliografia Recomendada dinâmicas, quando criadas e mantidas pelo docente responsável 

pela UC, assim como da possível integração com o sistema de eLearning local (apresentar 

localmente, no mesmo, os resultados da pesquisa feita de um modo transparente no Serviço 

de Pesquisa e Descoberta, alvo deste estudo). 

Sobre o último objetivo específico, “Avaliar a predisposição dos utilizadores para as 

práticas promotoras de comunidades”, como resultado pragmático da análise dos Focus 

Groups, em especial, propomos como avançado em 10.1, “O Melhor de Dois Mundos: 1 

Serviço, 2 Sistemas”. Isto é, separar o Serviço de Construção de Comunidades do Sistema 

de Informação Bibliográfica, ficando o primeiro como de ativação do perfil opcional, e uma 

grande parte das funcionalidades participativas e de informação de Comunidade no Serviço 

principal (de Pesquisa e Descoberta) igualmente opcionais. De notar, contudo, que o 

• aumento da valorização das funcionalidades diretamente relacionadas com Grupos 

ou Comunidades, mencionado anteriormente, verificado na análise da variação dos 

resultados obtidos no Inquérito Inicial e Inquérito Final, assim como o 

• aumento da perceção positiva que os utilizadores venham a ter do mesmo, após a 

fase inicial de adoção deste Serviço (constituição de uma massa crítica 

substancial), e em especial dessas funcionalidades específicas (de Comunidade / 

Rede Social local), de que são meios facilitadores não só na obtenção de 

informação profissional, mas também como disseminadores das atividades 

exercidas pelos seus utilizadores e sua visibilidade, 

são indicadores positivos em relação à sua futura adoção / ativação (do perfil no Serviço de 

Comunidades local) e um futuro envolvimento ativo dos utilizadores no mesmo, em linha com 

a teoria da “Difusão de Inovação” de Everett Rogers (2003), de que uma inovação para ter 

sucesso, isto é, ser adotada e difundida por outros utilizadores, necessita de ter uma massa 
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crítica inicial relevante, que este Serviço já tem a vários níveis (registos bibliográficos 

integrados de várias fontes, utilizadores com perfil criado automaticamente, informação 

adicional recuperada de fontes externas, etc.). 

Como resultado global podemos considerar que todos estes objetivos foram alcançados, 

apesar da dificuldade colocada pela grande discrepância na valorização percecionada pelos 

utilizadores que responderam aos Inquéritos ou participaram nos Focus Groups, sobre algumas 

das funcionalidades já implementadas ou ainda apenas em fase conceptual. De certa forma, esta 

investigação acabou por não se restringir aos objetivos a que se propôs, obtendo-se 

adicionalmente informação e conclusões extra, também elas muito relevantes para o presente 

contexto da proposta ora avançada para um modelo agregador e cooperativo para a Pesquisa, 

Descoberta e Recuperação de Informação científica, nomeadamente na componente relacionada 

com a Descoberta de Informação em Comunidade: não das mais-valias (que se confirmaram), 

mas das preocupações dai resultantes (desde o “excesso de informação” -- informação por vezes 

não relevante [ou duradoura, só para “consumo na hora”], às relacionadas com privacidade). 

De notar que consideramos que genericamente estas conclusões seriam as mesmas com 

resultados obtidos em qualquer outro paradigma que não o da UA, em especial de outra qualquer 

Instituição Académica, apenas tendo em atenção que certas áreas científicas usam e partilham 

mais informação em redes sociais que outras, que preferem meios mais tradicionais, quer como 

fonte, quer como destino de publicação (e sua valorização no meio a que pertencem, interno e/ou 

externo). E por isso, como mencionado anteriormente, consideramos que este Modelo Concetual 

pode facilmente ser implementado noutra qualquer Instituição, esperando-se os mesmos 

resultados sem necessidade de grandes adaptações, pois ele próprio preconiza uma grande 

modularidade / gestão granular das suas funcionalidades, em função das preferências individuais 

dos Utilizadores ou dos perfis de Utilizadores (alteráveis a qualquer altura). 

Da síntese do modelo propõe-se o conceito de “Pesquisa 4.0” centrado em quatro 

elementos: o investigador, os documentos, os utilizadores e o mapeamento semântico dos 

metadados. A denominação “Pesquisa 4.0” remete-nos também para a sua ligação com a Web 4.0 

(“Internet das Coisas” / IoT), num paradigma em que os documentos são eles próprios atores na 

rede ("Coisas" na Web 4.0), ao mesmo nível dos utilizadores ("computadores"/"servidores" nas 

Webs 1.0 a 3.0). Com uma representação digital (ao migrarem do físico para o digital - digital 

twins) ou a nascerem já 100% no digital, também os documentos têm Ubiquidade, Identidade e 

Ligação, tal como as "coisas" na Web 4.0. 

Para além dos 4 elementos estruturantes no conceito de “Pesquisa 4.0”, evidenciam-se 3 

camadas (cada uma representado os 3 componentes alvo desta investigação) no Modelo 

associado a este conceito (figura 166). 
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Figura 166: Pirâmide dos 3º diferentes Níveis de Descoberta que o Modelo Concetual  
proposto preconiza e visa potenciar 

 

A integração de recursos de várias fontes, com metadados de qualidade, constitui a base do 

Serviço; sem estes recursos a serem de valor (e a sua adequada integração, agrupamento por 

campos dos metadados), as restantes componentes não terão “matéria-prima” sobre a qual 

possam trabalhar. A participação dos utilizadores, nomeadamente pela adição de informação 

extra (tags e análises críticas) ou pela votação, dota o Modelo Conceptual ora proposto (a 

Descoberta) de mais dados que permitem uma recomendação mais refinada e de superior 

qualidade. Por fim, as Comunidades dotam o sistema do derradeiro nível de Descoberta ao 

tirarem o máximo proveito da participação dos seus membros ou informação adicionada por 

terceiros, ao mesmo tempo que a potencia e coloca em contexto a “inteligência” dos dados 

recolhidos nos níveis 1 e 2, e logo uma recomendação muito mais certeira e pertinente para essa 

determinada comunidade de utilizadores. A segunda (“Participação”) e terceira (“Comunidades”) 

camadas constituem o “afluente” cooperação no título desta investigação. 

Da realização dos dois Inquéritos por Questionário e dos quatro Focus Group, aferiu-se a 

importância dada a estas 3 camadas pelos utilizadores, mas só uma reuniu o consenso de como 

imprescindível: a da Integração de Recursos. A segunda camada, Participação, tem 

componentes que podem ser muito relevantes para um grupo de utilizadores e pouco relevantes 

para outros grupos, por isso recomendarmos que na sua grande maioria essas componentes 

sejam opcionais (escolha do utilizador se as deseja ter na interface, após a sua identificação no 

Sistema). Por fim, as Comunidades, são na opinião de uma grande parte dos utilizadores algo 
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que deve estar separado, em termos de Sistema, do de Pesquisa e Descoberta de Informação 

Bibliográfica. Isto é, de ativação e uso opcional. Considera-se a sua adoção como exponencial à 

medida que esse segundo Serviço comece a ser usado pela Comunidade UA (o de rede social 

interna, interligado com o principal de uma maneira completamente transparente para o utilizador 

final). Nomeadamente, devido ao crescimento da massa crítica e informação aí acumulada de ano 

para ano, e do seu valor percecionado pelos utilizadores (permanecendo acessível aos ex-alunos, 

como tem vindo a ser política da UA com os serviços idênticos). Todos estes sistemas deverão ser 

idealmente locais (private cloud) ou no máximo parte de uma hybrid cloud (ver Rouse, 2018 sobre 

os diferentes tipos de Nuvem [Cloud]), onde o Serviço de Pesquisa e Descoberta pode estar 

eventualmente na Public Cloud (ligado a uma base de dados na private cloud da Universidade 

[dados pessoais dos utilizadores]) e o Serviço de Rede Social / Comunidades terá que estar 

forçosamente na Private Cloud. Em ambas as situações, estes dois Serviços terão que estar de 

acordo com as regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados imposto no espaço 

Comunitário (União Europeia, EU General Data Protection Regulation (GDPR) (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2016)), nomeadamente quanto à não utilização e partilha dos dados dos utilizadores 

com terceiros, o direito a “ser esquecido” e de poder exportar todos os seus dados num formato de 

transporte (para importar noutro Sistema ou Serviço). 

De sublinhar que o mapeamento semântico dos metadados no conceito de “Pesquisa 4.0”, 

pela inclusão de thesauri e informação / componentes de Web Semântica (Web 3.0, 

nomeadamente de fontes LOD [Linked Open Data (McCrae & INSIGHT CENTRE FOR DATA 

ANALYTICS, 2018)]) tem o potencial de ajudar e reforçar a Literacia Informacional dos seus 

utilizadores. Em termos práticos isso poderá ser alcançado pela adição de uma camada de 

orientação na pesquisa e descoberta de recursos mais pertinentes ao estudo ou investigação em 

curso, e/ou de especialistas nessa área, recorrendo a esse mapeamento semântico num Serviço 

que implemente este Modelo. 

Sobre as limitações com que este estudo se deparou, a maior foi a de o Serviço 

implementado não ter entrado em produção, isto é, de nunca ter estado em uso por toda a 

comunidade académica da UA, ao contrário do que foi inicialmente planeado (e porque os SBIDM 

subscreveram entretanto o Serviço de Descoberta da EBSCO (EDS)), ficando a sua análise 

limitada à realização dos Focus Groups. Esta é por certo a maior oportunidade nas perspetivas de 

trabalhos futuros, a de registar, acompanhar, analisar e discutir a utilização prática e generalizada 

de um Sistema que implemente o Modelo Conceptual proposto, por toda a comunidade de uma 

certa instituição: documentar dinâmicas, calcular a sua eficiência na Descoberta de recursos ou 

utilizadores/investigadores com interesses comuns e de um modo geral obter métricas do seu 

possível impacto na Comunidade que serve. 

 
“Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha” 

- Confúcio 
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Ficheiro anexado: 

Anexos > 2 - Inquérito Inicial - Capturas de Ecrã do Questionário > Inquérito Inicial - 
Capturas de Ecrã do Questionário.pdf 
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Anexos > 3 - Inquérito Inicial – Resultados > Inquérito Inicial - Resultados.pdf 
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ANEXO 4 
SISTEMA IMPLEMENTADO (BASE VUFIND 1.3):  
FICHEIROS DE PARAMETRIZAÇÃO  
E ALGUNS UTILITÁRIOS DE DESENVOLVIDOS OU 
ALTERADOS PARA ESTE EFEITO (INCLUINDO FICHEIROS 
BASE DO SISTEMA VUFIND) / PÁGINAS 
DEMONSTRATIVAS  
 
INCLUI UM HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES (LOGFILE) 
ENTRE MAIO DE 2011 E JANEIRO DE 2013 
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Ficheiros listados por ordem alfabética de nome (ficheiros anexados em “Anexos > 4 - Sistema 

Implementado - Ficheiros de Parametrização - Funcionalidades Desenvolvidas > 01 - Servidor 

(VuFind)”): 

1. harvest 

batch-delete.sh 

#!/bin/sh 
 
# Make sure VUFIND_HOME is set: 
if [ -z "$VUFIND_HOME" ] 
then 
  echo "Please set the VUFIND_HOME environment variable." 
  exit 1 
fi 
 
# Make sure command line parameter was included: 
if [ -z "$1" ] 
then 
  echo "This script deletes records based on files created by the OAI-PMH 
harvester."; 
  echo "" 
  echo "Usage: `basename $0` [$VUFIND_HOME/harvest subdirectory]" 
  echo "" 
  echo "[index type] is optional; defaults to Solr for main bibliographic index, 
but" 
  echo "can be set to SolrAuth for authority index." 
  echo "" 
  echo "Example: `basename $0` oai_source" 
  exit 1 
fi 
 
# Check if the path is valid: 
BASEPATH="$VUFIND_HOME/harvest/$1" 
if [ ! -d $BASEPATH ] 
then 
  echo "Directory $BASEPATH does not exist!" 
  exit 1 
fi 
 
# Create log/processed directories as needed: 
if [ ! -d $BASEPATH/processed ] 
then 
  mkdir $BASEPATH/processed 
fi 
 
# Process all the files in the target directory: 
cd $VUFIND_HOME/util 
for file in $BASEPATH/*.delete 
do 
  if [ -f $file ] 
  then 
    echo "Processing $file ..." 
    php deletes.php $file flat $2 
    mv $file $BASEPATH/processed/`basename $file` 
  fi 
done 
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batch-import-marc.sh 

#!/bin/sh 
 

# Make sure VUFIND_HOME is set: 
if [ -z "$VUFIND_HOME" ] 
then 
  echo "Please set the VUFIND_HOME environment variable." 
  exit 1 
fi 
 

# Make sure command line parameter was included: 
if [ -z "$1" ] 
then 
  echo "This script processes a batch of harvested MARC records." 
  echo "" 
  echo "Usage: `basename $0` [$VUFIND_HOME/harvest subdirectory]" 
  echo "" 
  echo "Example: `basename $0` oai_source" 
  exit 1 
fi 
# Check if the path is valid: 
BASEPATH="$VUFIND_HOME/harvest/$1" 
if [ ! -d $BASEPATH ] 
then 
  echo "Directory $BASEPATH does not exist!" 
  exit 1 
fi 

 
# Create log/processed directories as needed: 
if [ ! -d $BASEPATH/log ] 
then 
  mkdir $BASEPATH/log 
fi 
if [ ! -d $BASEPATH/processed ] 
then 
  mkdir $BASEPATH/processed 
fi 
# Process all the files in the target directory: 
for file in $BASEPATH/*.xml 
do 
  if [ -f $file ] 
  then 
    echo "Processing $file ..." 
    $VUFIND_HOME/import-marc.sh $file > $BASEPATH/log/`basename $file`.log 
    mv $file $BASEPATH/processed/`basename $file` 
  fi 
done 

 

batch-import-marc-auth.sh 

#!/bin/sh 
 
# Make sure VUFIND_HOME is set: 
if [ -z "$VUFIND_HOME" ] 
then 
  echo "Please set the VUFIND_HOME environment variable." 
  exit 1 
fi 
 
# Make sure command line parameter was included: 
if [ -z "$2" ] 
then 
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  echo "This script processes a batch of harvested authority records." 
  echo "" 
  echo "Usage: `basename $0` [$VUFIND_HOME/harvest subdirectory] [SolrMarc 
properties file]" 
  echo "" 
  echo "Example: `basename $0` lcnaf marc_lcnaf.properties" 
  exit 1 
fi 
 
# Check if the path is valid: 
BASEPATH="$VUFIND_HOME/harvest/$1" 
if [ ! -d $BASEPATH ] 
then 
  echo "Directory $BASEPATH does not exist!" 
  exit 1 
fi 
 
# Create log/processed directories as needed: 
if [ ! -d $BASEPATH/log ] 
then 
  mkdir $BASEPATH/log 
fi 
if [ ! -d $BASEPATH/processed ] 
then 
  mkdir $BASEPATH/processed 
fi 
 
# Process all the files in the target directory: 
for file in $BASEPATH/*.xml 
do 
  if [ -f $file ] 
  then 
    echo "Processing $file ..." 
    $VUFIND_HOME/import-marc-auth.sh $file $2 > $BASEPATH/log/`basename 
$file`.log 
    mv $file $BASEPATH/processed/`basename $file` 
  fi 
done 

 

batch-import-xsl.sh 

#!/bin/sh 
 
# Make sure VUFIND_HOME is set: 
if [ -z "$VUFIND_HOME" ] 
then 
  echo "Please set the VUFIND_HOME environment variable." 
  exit 1 
fi 
 
# Make sure command line parameter was included: 
if [ -z "$2" ] 
then 
  echo "This script processes a batch of harvested XML records using the 
specified XSL" 
  echo "import configuration file." 
  echo "" 
  echo "Usage: `basename $0` [$VUFIND_HOME/harvest subdirectory] [properties 
file]" 
  echo "" 
  echo "Note: Unless an absolute path is used, [properties file] is treated as 
being" 
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  echo "      relative to $VUFIND_HOME/import."; 
  echo "" 
  echo "Example: `basename $0` oai_source ojs.properties" 
  exit 1 
fi 
 
# Check if the path is valid: 
BASEPATH="$VUFIND_HOME/harvest/$1" 
if [ ! -d $BASEPATH ] 
then 
  echo "Directory $BASEPATH does not exist!" 
  exit 1 
fi 
 
# Create log/processed directories as needed: 
if [ ! -d $BASEPATH/processed ] 
then 
  mkdir $BASEPATH/processed 
fi 
 
# Flag -- do we need to perform an optimize? 
OPTIMIZE=0 
 
# Process all the files in the target directory: 
cd $VUFIND_HOME/import 
for file in $BASEPATH/*.xml 
do 
  if [ -f $file ] 
  then 
    echo "Processing $file ..." 
    php import-xsl.php $file $2 
    # Only move the file into the "processed" folder if processing was 
successful: 
    if [ "$?" -eq "0" ] 
    then 
      mv $file $BASEPATH/processed/`basename $file` 
      # We processed a file, so we need to optimize later on: 
      OPTIMIZE=1 
    fi 
  fi 
done 
 
echo "OK: feito! Não esquecer, depois de arranjar o máximo possível de espaço 
(tar cvf do ./processed dessa fonte e tirar o tar para um PC), de correr php 
../util/optimize.php" 
 
# Optimize the index now that we are done (if necessary): 
if [ "$OPTIMIZE" -eq "1" ] 
then 
  cd $VUFIND_HOME/util 
  # echo "Optimizing index..." 
  # php optimize.php 
fi 

 

carrega_regs_oai_todos.sh 

#!/bin/bash     
 
./batch-import-marc.sh DOAB/ 
mv ../import/marc_local.properties ../import/marc_local.properties_doab 
mv ../import/marc_local.properties_ok ../import/marc_local.properties 
./batch-import-xsl.sh RIA/ ria_dspace.properties 



 
 

 

 

 

 

317 
 

 

./batch-import-xsl.sh Revistas_UA/ revistas_ua_nlm.properties 
rm RCAAP/*rcaap_ojs_revistas_rcaap*; rm RCAAP/*ria_ua_pt*;  
rm RCAAP/*test01*   
./batch-import-xsl.sh RCAAP/ rcaap.properties 
./batch-import-xsl.sh RCAAP-ojs/ rcaap-ojs.properties 
./batch-import-xsl.sh NDLTD/ ndltd.properties 
./batch-import-xsl.sh DOAJart/ doaj_art.properties 
./batch-import-xsl.sh arXiv/ arxiv.properties 
./batch-import-xsl.sh SpringerOpen/ springeropen.properties 
./batch-import-xsl.sh CiteSeerX/ CiteSeerX.properties 
./batch-import-xsl.sh RCAAP-br/ rcaap-br.properties  
./batch-import-xsl.sh pubmed/ pubmed.properties 
 
php ../util/optimize.php 
 
DIA=`date +%Y-%m-%d` 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/DOAB/processed/ 
tar cvfz DOAB_$DIA.tar ./ 
mv DOAB_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/DOAB/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/RCAAP/processed/ 
tar cvfz RCAAP_$DIA.tar ./  
mv RCAAP_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/RCAAP/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/RCAAP-ojs/processed/ 
tar cvfz RCAAP-ojs_$DIA.tar ./ 
mv RCAAP-ojs_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/RCAAP-ojs/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/NDLTD/processed/ 
tar cvfz NDLTD_$DIA.tar ./ 
mv NDLTD_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/NDLTD/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/DOAJart/processed/ 
tar cvfz DOAJart_$DIA.tar ./ 
mv DOAJart_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/DOAJart/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/arXiv/processed/ 
tar cvfz arXiv_$DIA.tar ./  
mv arXiv_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/arXiv/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/SpringerOpen/processed/ 
tar cvfz SpringerOpen_$DIA.tar *.xml  
mv SpringerOpen_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/SpringerOpen/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/CiteSeerX/processed/ 
tar cvfz CiteSeerX_$DIA.tar *.xml  
mv CiteSeerX_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/CiteSeerX/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/RCAAP-br/processed/ 
tar cvfz RCAAP-br_$DIA.tar ./  
mv RCAAP-br_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/RCAAP-br/processed/ 
 
cd /usr/local/vufind/harvest/pubmed/processed/ 
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tar cvfz pubmed_$DIA.tar ./  
mv pubmed_$DIA.tar /DATA/vufind13/xml-tars/ 
rm -rf /usr/local/vufind/harvest/pubmed/processed/ 

 

desloca_fichs_CiteSeerX.sh 

#!/bin/sh 
cont=1 
for file in ./CiteSeerX/processed/*.xml 
do 
  if [ $cont -lt 500000 ] 
  then 
    mv $file ./CiteSeerX/ 
    cont=`expr $cont + 1` 
    echo $cont 
  fi 
done 

 

encontra_doi.sh 

#!/bin/sh 
cont=1 
for file in ./*.xml 
do 
  if [ $cont -lt 500000 ] 
  then 
    grep -i -l '"doi"' $file 
    cont=`expr $cont + 1` 
  fi 
done 

 

estado.sh 

#!/bin/bash     
clear 
ps -ef | grep -v grep | grep 'php harvest_oai.php' 
ps -ef | grep -v grep | grep '/bin/sh ./batch-import-xsl.sh' 
ps -ef | grep -v grep | grep 'optimize.php' 

 

harvest_oai.php 

Dado que este ficheiro é muito extenso (688 linhas), anexa-se apenas o ficheiro em si (em 
formato digital).    

harvest_oai_convUTF8.php 

Dado que este ficheiro é muito extenso (669 linhas), anexa-se apenas o ficheiro em si (em 
formato digital).    

harvest-token_oai.php 

Dado que este ficheiro é muito extenso (723 linhas), anexa-se apenas o ficheiro em si (em 
formato digital).    

 

ndltd_curls_p_apagar_registos_KO.sh 

curl http://localhost:8437/solr/biblio/update?commit=true -H "Content-Type: 
text/xml" --data-binary '<delete><query>id:NDLTD-SEDICI-oai-
sedici.unlp.edu.ar*</query></delete>' 
curl http://localhost:8437/solr/biblio/update?commit=true -H "Content-Type: 
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text/xml" --data-binary '<delete><query>id:NDLTD-UNESP-oai-
www.athena.biblioteca.unesp.br-*</query></delete>' 
curl http://localhost:8437/solr/biblio/update?commit=true -H "Content-Type: 
text/xml" --data-binary '<delete><query>id:NDLTD-NAGOYA-*</query></delete>' 

 

oai.ini 

[SpringerOpen] 
url = http://www.biomedcentral.com/oai/2.0/ 
metadataPrefix = pubmed 
idSearch[] = "/^oai:/" 
idReplace[] = "SpringerOpen-" 
idSearch[] = "/\//" 
idReplace[] = "-" 
idSearch[] = "/:/" 
idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 
 
[InTech] 
url =  http://www.intechopen.com/oai/ 
; set = "" 
metadataPrefix = oai_dc 
idSearch[] = "/oai:intechopen.com:/" 
idReplace[] = "InTech-" 
;idSearch[] = "/\//" 
;idReplace[] = "-" 
;idSearch[] = "/:/" 
;idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 
 
[DOAB] 
url =  http://www.doabooks.org/oai 
; set = "" 
metadataPrefix = marcxml 
idSearch[] = "/oai:doab-books:/" 
idReplace[] = "doabooks-" 
;idSearch[] = "/\//" 
;idReplace[] = "-" 
;idSearch[] = "/:/" 
;idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 
 
[CiteSeerX] >> OFF TEMPORARIAMEWNTE 
url = http://citeseerx.ist.psu.edu/oai2 
metadataPrefix = oai_dc 
idSearch[] = "/^oai:CiteSeerX.psu:/" 
idReplace[] = "CiteSeerX-" 
idSearch[] = "/\//" 
idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 
 
[OpenData-ES-BVMDefensa] 
url = 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/oai/oai_bibliotecavirtualdefen
sa.es.cmd 
metadataPrefix = oai_dc 
idSearch[] = "/^oai:bibliotecavirtualdefensa.es:/" 
idReplace[] = "DadosAbertos-ES-BVMDefensa-" 
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idSearch[] = "/\//" 
idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 
 
[LearningTeaching-UK-LearningExchange] 
url = http://www.edshare.soton.ac.uk/cgi/oai2 
metadataPrefix = oai_dc 
idSearch[] = "/^oai:edshare.soton.ac.uk:/" 
idReplace[] = "LearningTeaching-UK-EdShare-" 
idSearch[] = "/\//" 
idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 
 
[EnsinAprend-US-Connexions] 
url = http://cnx.org/content/OAI 
metadataPrefix = oai_dc 
idSearch[] = "/^oai:cnx.org:/" 
idReplace[] = "EnsinAprend-US-Connexions-" 
idSearch[] = "/\//" 
idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 
 
; 2012-12-19: pubmed colocado em último por dar erros a meio do harvest 
[pubmed] 
url = http://www.pubmedcentral.nih.gov/oai/oai.cgi 
; set = "pmc-open" 
metadataPrefix = pmc_fm 
idSearch[] = "/^oai:pubmedcentral.nih.gov:/" 
idReplace[] = "pubmed-" 
idSearch[] = "/\//" 
idReplace[] = "-" 
injectId = "identifier" 
injectDate = "datestamp" 

 

verifica_harvests.sh 

#!/bin/bash     
clear 
echo -e "\n\nDOAB: " 
cat DOAB/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nRIA: " 
cat RIA/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nRevistas_UA: " 
cat Revistas_UA/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nRCAAP: " 
cat RCAAP/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nRCAAP-ojs: " 
cat RCAAP-ojs/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nNDLTD: " 
cat NDLTD/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nDOAJart: " 
cat DOAJart/last_harvest.txt 
echo -e "\n\narXiv: " 
cat arXiv/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nSpringerOpen: " 
cat SpringerOpen/last_harvest.txt 
echo -e "\n\npubmed: " 
cat pubmed/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nCiteSeerX: " 
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cat CiteSeerX/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nRCAAP-br: " 
cat RCAAP-br/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nEnsinAprend-US-Connexions: " 
cat EnsinAprend-US-Connexions/last_harvest.txt 
echo -e "\n\nEnsinAprend-UK-EdShare: " 
cat EnsinAprend-UK-EdShare/last_harvest.txt 
 
echo -e "\n\n" 

 

2. Import 

arxiv.properties 

; XSLT Import Settings for Open Journal Systems 
[General] 
; REQUIRED: Name of XSLT file to apply.  Path is relative to the import/xsl 
directory 
; of the VuFind installation. 
xslt = arxiv.xsl 
; OPTIONAL: PHP function(s) to register for use within XSLT file.  You may repeat 
; this line to register multiple PHP functions. 
;php_function[] = str_replace 
; OPTIONAL: PHP class filled with public static functions for use by the XSLT 
file. 
; The class name must match the filename, and the file must exist in the 
import/xsl 
; directory of the VuFind installation.  You may repeat this line to load 
multiple 
; custom classes. 
custom_class[] = VuFind 
 
; XSLT parameters -- any key/value pairs set here will be passed as parameters to 
; the XSLT file, allowing local values to be set without modifying XSLT code. 
[Parameters] 
collection = "arXiv e-Prints" 
institution = "Externos" 
; building = "arXiv e-Prints" 
 

 

Ficheiro xsl/arxiv.xsl 
 

<!-- available fields are defined in solr/biblio/conf/schema.xml --> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
    xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
    xmlns:php="http://php.net/xsl" 
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="utf-8"/> 
    <xsl:variable name="slash" select="'/~'" />  
    <xsl:variable name="dash" select="'--'" />      
    <xsl:template match="oai_dc:dc"> 
            <add> 
                <doc> 
                    <field name="id"><xsl:value-of select="translate(//identifier, $slash, 
$dash)"/> 
                    </field> 
 
                    <!-- ALLFIELDS --> 
                    <field name="allfields"> 
                        <xsl:value-of select="normalize-space(string(.))"/> 
                    </field> 
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                    <!-- INSTITUTION --> 
                    <field name="institution"> 
                        <xsl:value-of select="$institution" /> 
                    </field> 
 
                    <!-- RECORDTYPE --> 
                    <field name="recordtype">Article</field> 
 
                    <!-- FULLRECORD --> 
                    <!-- disabled for now; records are so large that they cause memory 
problems! 
                    <field name="fullrecord"> 
                        <xsl:copy-of select="php:function('VuFind::xmlAsText', 

/doaj:record)"/> 
                    </field> 
                      --> 
                       
                    <!-- fonte  
                    <field name="building"> 
                        <xsl:value-of select="$building" /> 
                    </field> 
                    --> 
                     
                    <!-- COLLECTION --> 
                    <field name="collection"> 
                        <xsl:value-of select="$collection" /> 
                    </field> 
 
                    <!-- LANGUAGE --> 
                    <!-- TODO: add language support; in practice, there don't seem to be 
                         many records with <language> tags in them.  If we encounter any, 
                         the code below is partially complete, but we probably need to 
                         build a new language map for ISO 639-2b, which is the standard 
                         specified by the DOAJ XML schema. --> 
                          
                    <xsl:choose> 
                        <xsl:when test="//dc:language"> 
                            <field name="language"> 
                                <xsl:value-of select="php:function('VuFind::mapString', 
normalize-space(string(//dc:language)), 'language_map_iso639-1.properties')"/> 
                            </field> 
                        </xsl:when> 
                        <xsl:otherwise> 
                            <field name="language">Inglês</field> 
                        </xsl:otherwise> 
                    </xsl:choose> 
                     
                    <!-- FORMAT --> 
                    <field name="format">Article</field> 
 
 
                    <!-- AUTHOR --> 
                    <xsl:if test="//dc:creator"> 
                        <xsl:for-each select="//dc:creator"> 
                            <xsl:if test="normalize-space()"> 
                                <!-- author is not a multi-valued field, so we'll put 
                                     first value there and subsequent values in author2. 
                                 --> 
                                <xsl:if test="position()=1"> 
                                    <field name="author"> 
                                        <xsl:value-of select="normalize-space()"/> 
                                    </field> 
                                    <field name="author-letter"> 
                                        <xsl:value-of select="normalize-space()"/> 
                                    </field> 
                                </xsl:if> 
                                <xsl:if test="position()>1"> 
                                    <field name="author2"> 
                                        <xsl:value-of select="normalize-space()"/> 
                                    </field> 
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                                </xsl:if> 
                            </xsl:if> 
                        </xsl:for-each> 
                    </xsl:if> 
                     
                    <!-- TITLE --> 
                    <xsl:if test="//dc:title[normalize-space()]"> 
                        <field name="title"> 
                            <xsl:value-of select="//dc:title[normalize-space()]"/> 
                        </field> 
                        <field name="title_short"> 
                            <xsl:value-of select="//dc:title[normalize-space()]"/> 
                        </field> 
                        <field name="title_full"> 
                            <xsl:value-of select="//dc:title[normalize-space()]"/> 
                        </field> 
                        <field name="title_sort"> 
                            <xsl:value-of select="php:function('VuFind::stripArticles', 
string(//dc:title[normalize-space()]))"/> 
                        </field> 
                    </xsl:if> 
                     
                    <!-- PUBLISHDATE --> 
                    <xsl:if test="//dc:date">     
                        <field name="publishDate"> 
                            <xsl:value-of select="//dc:date"/> 
                        </field> 
                        <field name="publishDateSort"> 
                            <xsl:value-of select="//dc:date"/> 
                        </field> 
                    </xsl:if> 
 
                    <!-- DESCRIPTION --> 
                    <xsl:if test="//dc:description"> 
                        <field name="description"> 
                            <xsl:value-of select="//dc:description"/> 
                        </field> 
                    </xsl:if> 
 
                     <!-- SUBJECT -->  
                    <xsl:if test="//dc:subject"> 
                        <xsl:for-each select="//dc:subject"> 
                            <xsl:if test="string-length() > 0"> 
                                    <field name="topic">  
                                        <xsl:value-of select="."/> 
                                    </field>         
                            </xsl:if>  
                        </xsl:for-each>  
                    </xsl:if>  
 
                     
                    <!-- URL --> 
                    <xsl:if test="//dc:identifier"> 
                        <xsl:for-each select="//dc:identifier"> 
                            <xsl:choose> 
                                <xsl:when test="contains(., '://')"> 
                                    <field name="url">http://arxiv.org/pdf/<xsl:value-of 
select="substring-after(., 'http://arxiv.org/abs/')"/>.pdf</field>                 
                                </xsl:when> 
                                <xsl:when test="contains(., 'doi:')"> 
                                    <field name="url">http://dx.doi.org/<xsl:value-of 
select="substring-after(., 'doi:')"/></field>                         
                                </xsl:when> 
                                <xsl:otherwise> 
                                    <field name="publisher"><!-- exemplo: 
<dc:identifier>Phys.Rev.D76:013009,2007<//dc:identifier> --> 
                                        <xsl:value-of select="."/> 
                                    </field>                                 
                                </xsl:otherwise> 
                            </xsl:choose> 
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                        </xsl:for-each>                                             
                        <!-- para que o DOI que é um registo completo, apareça primeiro que 
o ABS do arXiv--> 
                        <xsl:for-each select="//dc:identifier"> 
                            <xsl:choose> 
                                <xsl:when test="contains(., '://')"> 
                                    <field name="url"> 
                                        <xsl:value-of select="."/> 
                                    </field>                     
                                </xsl:when>     
                            </xsl:choose> 
                        </xsl:for-each>  
                         
                    </xsl:if>     
                     
                </doc> 
            </add> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

 

 

CiteSeerX.properties 

; XSLT Filipe MS Bento - 2013-01-25 
[General] 
; REQUIRED: Name of XSLT file to apply.  Path is relative to the import/xsl 
directory 
; of the VuFind installation. 
 
xslt = CiteSeerX.xsl 
 
; OPTIONAL: PHP function(s) to register for use within XSLT file.  You may repeat 
; this line to register multiple PHP functions. 
;php_function[] = str_replace 
; OPTIONAL: PHP class filled with public static functions for use by the XSLT 
file. 
; The class name must match the filename, and the file must exist in the 
import/xsl 
; directory of the VuFind installation.  You may repeat this line to load 
multiple 
; custom classes. 
 
; FB > VuFind tem lá dentro a InvertNome() 
custom_class[] = VuFind 
 
; XSLT parameters -- any key/value pairs set here will be passed as parameters to 
; the XSLT file, allowing local values to be set without modifying XSLT code. 
[Parameters] 
collection = "CiteSeerX" 
institution = "Externos" 
restoUrl = "&rep=rep1&type=pdf" 
 

 
Ficheiro xsl/CiteSeerX.xsl 
 
<!-- available fields are defined in solr/biblio/conf/schema.xml 
Filipe MS Bento <filben@gmail.com> 2013-01-25 --> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
    xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
    xmlns:php="http://php.net/xsl" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="utf-8"/> 
    <xsl:template match="oai_dc:dc"> 
        <add> 



 
 

 

 

 

 

325 
 

 

            <doc> 
                <!-- ID --> 
                <field name="id"><xsl:value-of select="//identifier"/> 
                </field> 
 
                <!-- RECORDTYPE --> 
                <field name="recordtype">oai_dc</field> 
                 
                <!-- ALLFIELDS --> 
                <field name="allfields"> 
                    <xsl:value-of select="normalize-space(string(//oai_dc:dc))"/> 
                </field> 
 
                <!-- INSTITUTION --> 
                <field name="institution"> 
                    <xsl:value-of select="$institution" /> 
                </field> 
 
                <!-- COLLECTION --> 
                <field name="collection"> 
                    <xsl:value-of select="$collection" /> 
                </field> 
                 
                <!-- FORMAT / TYPE --> 
                <xsl:if test="//dc:type"> 
                 <xsl:choose> 
                     <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'bachelor')"> 
                                    <field name="format">Bachelor's Thesis / Report</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'master')"> 
                                    <field name="format">Master's Thesis</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'doctor')"> 
                                    <field name="format">Doctoral Thesis</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'article')"> 
                                    <field name="format">Article</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'conference')"> 
                                    <field name="format">Conference Proceedings</field> 
                    </xsl:when> 
                             
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'bookpart')"> 
                                    <field name="format">Book Part</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'book')"> 
                                    <field name="format">Article</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'preprint')"> 
                                    <field name="format">Preprint</field> 
                    </xsl:when>         
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'workingpaper')"> 
                                    <field name="format">Preprint</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'text')"> 
                                    <field name="format">Article</field> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="contains(php:function('VuFind::lowerCase',string(.)), 
'pdf')"> 
                                    <field name="format">Article</field> 
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                    </xsl:when>                     
                     
                    <xsl:otherwise> 
                        <field name="format"> 
                               <xsl:value-of select="//dc:type[normalize-space()]" /> 
                         </field> 
                    </xsl:otherwise> 
                     
                  </xsl:choose> 
                   
                </xsl:if>                     
                 
                <!-- LANGUAGE --> 
                <xsl:if test="//dc:language"> 
                    <xsl:for-each select="//dc:language"> 
                        <xsl:if test="string-length() > 0"> 
                            <field name="language"> 
                                <xsl:value-of select="php:function('VuFind::mapString', 
normalize-space(string(.)), 'language_map_oai_utf8.properties')"/> 
                            </field> 
                        </xsl:if> 
                    </xsl:for-each> 
                </xsl:if> 
            
                <!-- SUBJECT --> 
                <xsl:if test="//dc:subject"> 
                    <xsl:for-each select="//dc:subject"> 
                        <xsl:if test="string-length() > 0"> 
                            <field name="topic"> 
                                <xsl:value-of select="normalize-space()"/> 
                            </field> 
                        </xsl:if> 
                    </xsl:for-each> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- DESCRIPTION --> 
                <xsl:if test="//dc:description"> 
                    <field name="description"> 
                        <xsl:value-of select="//dc:description" /> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- ADVISOR / CONTRIBUTOR --> 
                <xsl:if test="//dc:contributor[normalize-space()]"> 
                    <field name="author_additional"> 
                        <xsl:value-of select="//dc:contributor[normalize-space()]" /> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
                
                 
                <!-- AUTHOR --> 
                <xsl:if test="//dc:creator"> 
                    <xsl:for-each select="//dc:creator"> 
                        <xsl:if test="position()=1"> 
                                    <field name="author"> 
                                            <xsl:value-of 
select="php:function('VuFind::InverteNome',normalize-space())"/> 
                                            </field> 
                                    <field name="author-letter"> 
                                            <xsl:value-of 
select="php:function('VuFind::InverteNome',normalize-space())"/> 
                                            </field> 
                        </xsl:if> 
                        <xsl:if test="position()>1"> 
                                    <field name="author2"> 
                                            <xsl:value-of 
select="php:function('VuFind::InverteNome',normalize-space())"/> 
                                            </field> 
                        </xsl:if> 
                    </xsl:for-each> 
                </xsl:if> 
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                <!-- TITLE --> 
                <xsl:if test="//dc:title[normalize-space()]"> 
                    <field name="title"> 
                        <xsl:value-of select="//dc:title[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                    <field name="title_short"> 
                        <xsl:value-of select="//dc:title[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                    <field name="title_full"> 
                        <xsl:value-of select="//dc:title[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                    <field name="title_sort"> 
                        <xsl:value-of select="php:function('VuFind::stripArticles', 
string(//dc:title[normalize-space()]))"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
                 
 
                <!-- PUBLISHDATE --> 
                <xsl:if test="//dc:date"> 
                    <field name="publishDate"> 
                        <xsl:value-of select="substring(//dc:date[last()], 1, 4)"/> 
                    </field> 
                    <field name="publishDateSort"> 
                        <xsl:value-of select="//dc:date[last()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- URL (PDF + registo)--> 
                <field name="url"> 
                    <xsl:value-of select="//dc:source" /> 
                </field> 
                 
                <field 
name="url">http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=<xsl:value-of 
select="substring-after(//dc:identifier, 'doi=')" /><xsl:value-of select="$restoUrl" 
/></field> 
                 
                <field name="url">http://citeseerx.ist.psu.edu/<xsl:value-of 
select="substring-after(//dc:identifier, 'edu/citeseerx/')" /></field> 
                 
            </doc> 
        </add> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

 
 

doaj_art.properties 

 

; XSLT Import Settings for Open Journal Systems 
[General] 
; REQUIRED: Name of XSLT file to apply.  Path is relative to the import/xsl 
directory 
; of the VuFind installation. 
 
xslt = doaj_art.xsl 
 
; OPTIONAL: PHP function(s) to register for use within XSLT file.  You may repeat 
; this line to register multiple PHP functions. 
;php_function[] = str_replace 
; OPTIONAL: PHP class filled with public static functions for use by the XSLT 
file. 
; The class name must match the filename, and the file must exist in the 
import/xsl 
; directory of the VuFind installation.  You may repeat this line to load 
multiple 
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; custom classes. 
custom_class[] = VuFind 
 
; XSLT parameters -- any key/value pairs set here will be passed as parameters to 
; the XSLT file, allowing local values to be set without modifying XSLT code. 
[Parameters] 
institution = "Externos" 
collection = "DOAJ - Open Access Journals" 
 

 

Ficheiro xsl/doaj_art.xsl 
 

<xsl:stylesheet version="1.0" 
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
    xmlns:php="http://php.net/xsl" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:doaj="http://www.doaj.org/schemas/"> 
    <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="utf-8"/> 
    <xsl:template match="doaj:record"> 
        <add> 
            <doc> 
                <!-- ID --> 
                <!-- Important: This relies on an <identifier> tag being injected by the 
OAI-PMH harvester.  
                <field name="id"> 
                    <xsl:value-of select="//doaj:doajIdentifier"/> 
                </field> 
 --> 
                 <field name="id"> 
                    <xsl:value-of select="//doaj:identifier"/> 
                </field> 
                 
                <!-- RECORDTYPE --> 
                <field name="recordtype">Article</field> 
 
                <!-- FULLRECORD --> 
                <!-- disabled for now; records are so large that they cause memory 
problems! 
                <field name="fullrecord"> 
                    <xsl:copy-of select="php:function('VuFind::xmlAsText', /doaj:record)"/> 
                </field> 
                  --> 
 
                <!-- ALLFIELDS --> 
                <field name="allfields"> 
                    <xsl:value-of select="normalize-space(string(/doaj:record))"/> 
                </field> 
 
                <!-- INSTITUTION --> 
                <field name="institution"> 
                    <xsl:value-of select="$institution" /> 
                </field> 
 
                <!-- fonte  
                <field name="building"> 
                    <xsl:value-of select="$building" /> 
                </field> 
                --> 
                 
                <!-- COLLECTION --> 
                <field name="collection"> 
                    <xsl:value-of select="$collection" /> 
                </field> 
 
                <!-- LANGUAGE --> 
                <!-- TODO: add language support; in practice, there don't seem to be 
                     many records with <language> tags in them.  If we encounter any, 
                     the code below is partially complete, but we probably need to 
                     build a new language map for ISO 639-2b, which is the standard 
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                     specified by the DOAJ XML schema. --> 
                      
                <xsl:if test="/doaj:record/doaj:language"> 
                    <xsl:for-each select="/doaj:record/doaj:language"> 
                        <xsl:if test="string-length() > 0"> 
                            <field name="language"> 
                                <xsl:value-of select="php:function('VuFind::mapString', 
normalize-space(string(.)), 'language_map_iso639-1.properties')"/> 
                            </field> 
                        </xsl:if> 
                    </xsl:for-each> 
                </xsl:if> 
                 
 
                <!-- FORMAT --> 
                <field name="format">Article</field> 
                <!--  <field name="format">Online</field> --> 
 
                <!-- AUTHOR --> 
                <xsl:if test="//doaj:authors/doaj:author/doaj:name"> 
                    <xsl:for-each select="//doaj:authors/doaj:author/doaj:name"> 
                        <xsl:if test="normalize-space()"> 
                            <!-- author is not a multi-valued field, so we'll put 
                                 first value there and subsequent values in author2. 
                             --> 
                            <xsl:if test="position()=1"> 
                                <field name="author"> 
                                    <xsl:value-of 
select="php:function('VuFind::InverteNome', normalize-space())"/> 
                                </field> 
                                <field name="author-letter"> 
                                    <xsl:value-of select="normalize-space()"/> 
                                </field> 
                            </xsl:if> 
                            <xsl:if test="position()>1"> 
                                <field name="author2"> 
                                    <xsl:value-of 
select="php:function('VuFind::InverteNome', normalize-space())"/> 
                                </field> 
                            </xsl:if> 
                        </xsl:if> 
                    </xsl:for-each> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- TITLE --> 
                <xsl:if test="//doaj:title[normalize-space()]"> 
                    <field name="title"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:title[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                    <field name="title_short"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:title[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                    <field name="title_full"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:title[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                    <field name="title_sort"> 
                        <xsl:value-of select="php:function('VuFind::stripArticles', 
string(//doaj:title[normalize-space()]))"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- PUBLISHER --> 
                <xsl:if test="//doaj:publisher[normalize-space()]"> 
                    <field name="publisher"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:publisher[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                 <!-- JOURNAL TITLE --> 
                <xsl:if test="//doaj:journalTitle[normalize-space()]"> 
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                    <field name="container_title"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:journalTitle[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
                 
                <!-- JOURNAL VOLUME --> 
                <xsl:if test="//doaj:volume[normalize-space()]"> 
                    <field name="container_volume"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:volume[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- JOURNAL issue --> 
                <xsl:if test="//doaj:issue[normalize-space()]"> 
                    <field name="container_issue"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:issue[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
                 
                <!-- Article startPage --> 
                <xsl:if test="//doaj:startPage[normalize-space()]"> 
                    <field name="container_start_page"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:startPage[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- Article endPage --> 
                <xsl:if test="//doaj:endPage[normalize-space()]"> 
                        <field name="container_end_page"> 
                            <xsl:value-of select="//doaj:endPage[normalize-space()]"/> 
                        </field>             
                </xsl:if> 
                 
                 
                 <!-- ISSN  --> 
                <xsl:if test="//doaj:issn[normalize-space()]"> 
                    <field name="issn"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:issn[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- ISSN  --> 
                <xsl:if test="//doaj:eissn[normalize-space()]"> 
                    <field name="issn"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:eissn[normalize-space()]"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- PUBLISHDATE --> 
                <xsl:if test="//doaj:publicationDate"> 
                    <field name="publishDate"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:publicationDate"/> 
                    </field> 
                    <field name="publishDateSort"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:publicationDate"/> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                <!-- DESCRIPTION --> 
                <xsl:if test="//doaj:abstract"> 
                    <field name="description"> 
                        <xsl:value-of select="//doaj:abstract" /> 
                    </field> 
                </xsl:if> 
 
                 <!-- SUBJECT -->  
                <xsl:if test="//doaj:keywords">  
                    <xsl:for-each select="//doaj:keywords/doaj:keyword">  
                        <xsl:if test="string-length() > 0"> 
                            <xsl:if 
test="not(contains(.,'&lt;/keyword&gt;&lt;keyword&gt;'))">                         
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                                <field name="topic">  
                                    <xsl:value-of select="normalize-space()"/>  
                                </field> 
                            </xsl:if>             
                        </xsl:if>  
                    </xsl:for-each>  
                </xsl:if>  
 
                 
                <!-- URL --> 
                <xsl:if test="//doaj:fullTextUrl"> 
                    <xsl:choose> 
                        <xsl:when test="contains(//doaj:fullTextUrl, 'doi=')"> 
                            <field name="url">http://dx.doi.org/<xsl:value-of 
select="substring-after(//doaj:fullTextUrl[normalize-space()], 'doi=')"/></field>                         
                        </xsl:when> 
                        <xsl:when test="contains(//doaj:fullTextUrl, '://')"> 
                            <field name="url"><xsl:value-of 
select="//doaj:fullTextUrl[normalize-space()]"/> 
                            </field> 
                        </xsl:when>                 
                        <xsl:otherwise> 
                            <field name="url">http://<xsl:value-of 
select="//doaj:fullTextUrl[normalize-space()]"/> 
                            </field> 
                        </xsl:otherwise> 
                    </xsl:choose> 
                </xsl:if> 
                 
            </doc> 
        </add> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 

 

 

Restantes ficheiros  

(idênticos aos de cima, tendo, contudo, cada um com especificidades próprias, soluções 
que o autor desenvolveu para se poder obter o máximo de metadados da fonte e ligações 
ao texto integral) 

 

ria_dspace.properties revistas_ua_nlm.prop

erties

rcaap-ojs.properties rcaap-br.properties rcaap.properties

pubmed.properties ndltd.properties MIT_OCW_INI_all.pro

perties

marc_mesh.propertie

s

marc_local.properties

marc_doab.propertie

s

marc_auth_bua10.pr

operties

LearningTeaching-US

-Connexions.properties

InTech.properties springeropen.propert

ies
 

 

 

 
e os ficheiros XSLT que os mesmos chamam (dentro da pasta “xsl”): 
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ria-dspace.xsl rcaap.xsl pubmed_pmc_fm.xsl pubmed_oai_dc-off.x

sl

ojs_ua.xsl

ojs_nlm_ua.xsl ojs.xsl oasis-br.xsl ndltd2.xsl ndltd_nova.xsl

ndltd_f.xsl ndltd_com_union.xsl ndltd.xsl MIT_OCW_INI_all.xsl LearningTeaching-US

-Connexions.xsl

InTech.xsl dspace_RUL.xsl dspace.xsl springeropen_pubm.

xsl
 

 

 

 

3. Web 

3.1 Conjunto de ficheiros “02 - VuFind_1.1_Record_view-Community.tar” 

Este ficheiro TAR contém vários ficheiros relativos à funcionalidade de Comunidade na 
visualização do registo completo, desenvolvida pelo autor: 

./web/interface/themes/iia/Record/view.tpl 

./web/services/Record/Community.php 

./web/interface/themes/iia/Record/view-community.tpl 

./web/lang/en.ini 

./web/lang/pt.ini 

 

Notas sobre a sua implementação: 

 

1) Criar a tabela, mysql: 
 

Use vufind; 
delimiter $$ 
CREATE TABLE ratings( 
    `resource_id` varchar(60) NOT NULL default '0', 
    `rating` tinyint, 
    KEY `resource_id` (`resource_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 
 
Ficheiro alterado: 
 
2) web\interface\themes\iia\RecordDrivers\Index\core.tpl: 
 
         
 {translate text='No Tags'}, {translate text='Be the first to tag t
his record'}! 
        {/if} 
      </div> 
    </td> 
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  </tr> 
 
  {* ratings - stars *} 
 
  <tr valign="top"> 
      <th></div></th> 
      <td> 
 
      {js filename="jquery.js"} 
      {js filename="ratings.js"} 
 
      {ratings id=$id}<div class="rates-notes"> 
        
      </td> 
   </tr> 
 
</table> 
{* End Main Details *} 
 
 
::: NOVOS ::: 
 
3) web\interface\themes\iia\js\ratings.js 
 
/*! 
 * jQuery JavaScript - Ratings 
 * Filipe MS Bento, 2011-05-02 
 */ 
 
 
 $(document).ready(function() { 
 
     $('.star').mouseover(function (){ 
        var star = $(this).index() + 1; 
        $(this).parent().css("background-position","0 -
" + (32 * star) + "px"); 
        if(star == 1) { 
                      $('.rates-
notes').html(" ..<b>pouco interessante</b>"); 
                  } 
        else if(star == 2) { 
                      $('.rates-
notes').html(" ..<b>interessante</b>"); 
                  } 
        else if(star == 3) { 
                      $('.rates-
notes').html(" ..<b>recomendado</b>"); 
                  }                   
        else if(star == 4) { 
                      $('.rates-
notes').html(" ..<b>muito recomendado</b>"); 
                  }                   
        else if(star == 5) { 
                      $('.rates-
notes').html(" ..<b>leitura obrigatÃ³ria</b>!"); 
                  }                   
 
    }); 
    $('.star-rating').mouseout(function (){ 
        var originalresult = $(this).attr('id').split('result')[1]; 
        $(this).css("background-position","0 -
" + (32 * originalresult) + "px"); 
        $('.rates-notes').html(""); 
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    }); 
 
    $('.star').click(function (){ 
        var id = $(this).parent().attr('id').split('rating')[1]; 
        id = id.split('result')[0]; 
        var vote = $(this).index() + 1; 
        $('.rates-
notes').html("<b>Voto adicionado</b>: " + vote + ". Obrigado!"); 
        $.ajax({ 
            type: "POST", 
            url: "/iia/save-rating.php", 
            data: "id=" + id + "&vote=" + vote 
        }); 
        $(this).parent().removeAttr("id"); 
        $(this).parent().removeAttr("class"); 
        $('.result-rating').css("display","none"); 
        $(this).parent().html(" "); 
         
    }); 
 
        var originalresult = $(this).attr('id').split('result')[1]; 
        $(this).css("background-position","0 -
" + (32 * originalresult) + "px"); 
         
 
}); 
 
 
4) web\interface\themes\iia\js\jquery.js  
 
> obter:  wget http://code.jquery.com/jquery-1.5.2.min.js; 
mv jquery-1.5.2.min.js jquery.js 
 
5) web\interface\plugins\function.ratings.php  
 
<?php 
/** 
 * js function Smarty plugin 
 * 
 * PHP version 5 
 * 
 * Copyright (C) Villanova University 2010. 
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or mo

dify 
 * it under the terms of the GNU General Public License version 2, 
 * as published by the Free Software Foundation. 
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
 * GNU General Public License for more details. 
 * 
 * You should have received a copy of the GNU General Public Licens
e 
 * along with this program; if not, write to the Free Software 
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-

1307  USA 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Smarty_Plugins 
 * @author   Filipe MS Bento <fsb@ua.pt> 

 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-
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2.0.php GNU General Public License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_plugin Wiki 
 */ 
 
/** 
 * Smarty plugin 
 * ------------------------------------------------------------- 
 * File:     function.ratings.php 
 * Type:     function 
 * Name:     ratings 
 * Purpose:  TODO 
 * ------------------------------------------------------------- 
 * 
 * @param array  $params  Incoming parameter array 
 * @param object &$smarty Smarty object 
 * 
 * @return string stars and voting 
 */ // @codingStandardsIgnoreStart 
 

function smarty_function_ratings($params, &$smarty) 
{   // @codingStandardsIgnoreEnd 
    // Extract details from the config file, Smarty interface and p
arameters 
    // so we can find CSS files: 
    global $configArray; 
 
    // $mysql_login = $configArray['Site']['path']; 
    // $mysql_pass = $configArray['Site']['local']; 
 
    $resource_id = $params['id']; 
 
    $html = ''; 
 
    mysql_connect('localhost','vufind','***'); 
    mysql_select_db('vufind'); 
 
    $sql = "SELECT rating FROM ratings WHERE resource_id = '"; 
    $sql .= $resource_id; 
    $sql .= "';"; 
    $votes = mysql_query($sql); 
    $votesnr = 0; 
    $totalvotes = 0; 
 
    while($vote = mysql_fetch_array($votes)){ 
        $votesnr++; 
        $totalvotes += $vote['rating']; 
    } 
    if($votesnr == 0){ 
        $rating = 0; 
    } 
    else { 
        $rating = $totalvotes/$votesnr; 
    } 
    $roundedrating = floor($rating) + round($rating -
 floor($rating))/2; 
 
 
    $html = '<div class=star-rating id=rating'; 
    $html .= $resource_id; 
    $html .= 'result'; 
    $html .= $roundedrating; 
    $html .= ' style="background-position: 0 -'; 
    $html .= $roundedrating * 32; 
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    $html .= 'px";>'; 
    $html .= "<div class=\"star\"></div>"; 
    $html .= "<div class=\"star\"></div>"; 
    $html .= "<div class=\"star\"></div>"; 
    $html .= "<div class=\"star\"></div>"; 
    $html .= "<div class=\"star\"></div>"; 
    $html .= "</div>"; 
    $html .= "<div class=\"result-rating\">"; 
    $html .= "<span style=\"color:green\">"; 
    $html .= round($rating,1); 
    $html .= "</span> ("; 
    $html .= $votesnr; 
    $html .= ")"; 
    $html .= "</div>"; 
 
 
    // The div is ready to accept voting and display of previouse r
ating 
    return $html; 
} 
?> 
 
 
6) web\save-rating.php 
 
<?php 
/** 
 * Abstract Base Class for Actions 
 * 
 * PHP version 5 
 * 
 * Copyright (C) Villanova University 2007. 
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or mo

dify 
 * it under the terms of the GNU General Public License version 2, 
 * as published by the Free Software Foundation. 
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
 * GNU General Public License for more details. 
 * 
 * You should have received a copy of the GNU General Public Licens

e 
 * along with this program; if not, write to the Free Software 
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-

1307  USA 
 * 
 * @category VuFind 
 * @package  Controller 
 * @author   Filipe MS Bento <fsb@ua.pt> 
 * @license  http://opensource.org/licenses/gpl-

2.0.php GNU General Public License 
 * @link     http://vufind.org/wiki/building_a_module Wiki 
 */ 
 
require_once 'Action.php'; 
 
mysql_connect('localhost','vufind','***'); 
mysql_select_db('vufind'); 
 
$id = $_POST['id']; 
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$vote = intval($_POST['vote']); 
 
mysql_query("INSERT INTO ratings (resource_id,rating) VALUES('" . $
id . "'," . $vote . ")") or die(mysql_error()); 
 
?> 

Nota > inspiração base, 
jquery/css/php: http://www.tutorialswindow.com/jQuery/Creati
ng-a-5-star-rating-system-using-jQuery,-PHP-and-MySQL-48 

 

 

3.2 Conjunto de ficheiros “03 - VuFind_1.1_RecordDrivers_Index_core-5StarRating.tar” 

Este ficheiro TAR contém vários ficheiros que permitem a funcionalidade de Votação (5 
estrelas, votos granulares de ½ estrela cada [10 níveis]), desenvolvida pelo autor: 

./web/interface/themes/iia/RecordDrivers/Index/core.tpl 

./web/images/ratings.png 

./web/interface/themes/iia/css/styles.css 

./web/interface/themes/iia/js/ratings.js 

./web/interface/themes/iia/js/jquery.js 

./web/interface/plugins/function.ratings.php 

./web/save-rating.php 
 
 

3.3 Por subdiretório da pasta Web no Sistema VuFind 

./conf 

Aleph.ini 

 

[Catalog] 
host        = opac.ua.pt ; [your Aleph server] 
 
; bibliographic library 
bib         = BUA01 
 
; user library 
useradm      = BUA50 
 
; adm-Lib 
admlib       = BUA50 
 
; loan librarys 
loanlib      = "BUA50" 
 
; WWW-X user 
wwwuser      = "WWW-X-VUF" 
wwwpasswd    = "***********" 
 
; adm-lib / sub-library array 
; This is a list of patron home libraries and the ADM the library belongs 

to 
[sublibadm] 
ARC     = BUA50 
CBR     = BUA50 
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config.ini 

; VuFind Configuration – a maior parte dos comentários de ajuda foi 

excluída (ficheiro muito extenso com os mesmos) 
 
[System] 
available        = "1" 
debug            = "0" 
 
[Site] 
path             = "" 
url              = "http://iia.web.ua.pt/" 
local            = "/usr/local/vufind/web" 
email            = "vuser@iia.housing.ua.pt" 
title            = "Catalogo Bibs UA" 
theme            = "blueprint" 
mobile_theme    = "jqmobile5901" 
language         = "pt"    ; default -- more options available in  
locale           = "pt_PT" 
timezone         = "Europe/Lisbon" 
displayDateFormat= "d-m-Y" 
displayTimeFormat= "H:i" 
defaultModule    = "Search" 
defaultLoggedInModule= "Search" 
defaultRecordTab = "Description" 
defaultAccountPage= "Favorites" 
admin_enabled    = "true" 
sidebarOnLeft    =  
showBookBag      = false 
bookBagMaxSize   = "100" 
 
[Session] 
type             = "MySQLSession" 
lifetime         = "3600"    ; Session lasts for 1 hour 
 
[Catalog] 
driver           = "Aleph" 
holds_mode       = "all" 
allow_holds_override=  
cancel_holds_enabled=  
renewals_enabled = true 
 
[Authentication] 
method         = MultiAuth 
 
[MultiAuth] 
method_order   = ILS,DB 
filters = "username:trim,password:trim" 
 
[Statistics]  
enabled          = "0" 
solr             = "http://localhost:8080/solr" 
 
[Index] 
engine           = "Solr" 
; url              = "http://localhost:8437/solr" 
url              = "http://localhost:8080/solr" 
local            = "/usr/local/vufind/solr" 
default_core     = "biblio" 
 
maxBooleanClauses= "1024" 
 



 
 

 

 

 

 

339 
 

 

[Reserves] 
search_enabled   = "1" 
 
[Mail] 
host             = "localhost" 
port             = "25" 
;username       = user 
;password       = pass 
 
 
[Database] 
database         = "mysql://vuser:***********@localhost/vufind" 
schema_location  = "/usr/local/vufind/web/conf" 
class_location   = "/usr/local/vufind/web/services/MyResearch/lib" 
require_prefix   =  
class_prefix     =  
quote_identifiers= "1" 
debug            = "0" 
 
[Content] 
 
noCoverAvailableImage= "images/noCover2.gif" 
 
authors          = "Wikipedia" 
subjects         = "Wikipedia" 
coverimages      = "Google,OpenLibrary" 
reviews          = 
"AmazonEditorial:**********************,Amazon:**********************" 
amazonsecret     = "************************************" 
amazonassociate  = "**********************" 
previews         = "Google" 
mendeley         = "********************************" 
 
[Syndetics] 
plus             =  
url              = "http://syndetics.com" 
 
[Contentcafe] 
url              = "http://contentcafe2.btol.com" 
pw               = "xxxxxx" 
 
[OpenURL] 
rfr_id           = "vufind.svn.sourceforge.net" 
 
window_settings  = 
"toolbar=no,location=no,directories=no,buttons=no,status=no,menubar=no,scr
ollbars=yes,resizable=yes,width=550,height=600" 
 
show_in_results  = "1"    ; include in search results 
show_in_record   =     ; include in core record metadata 
show_in_holdings = "1"    ; include in holdings tab of record view 
 
embed            =  
 
replace_other_urls= false 
url              = "http://sfx.b-on.pt:9003/sfxlcl3" 
resolver         = "sfx" 
graphic          = "http://sfx.b-
on.pt:9003/sfxlcl3/img/azlist_ver3/sfx.gif" 
graphic_width    = "32" 
graphic_height   = "15" 
 
[RefWorks] 
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vendor           = "VuFind" 
url              = "http://www.refworks.com" 
 
[Proxy] 
 
[Spelling] 
enabled          = "1" 
limit            = "3" 
phrase           =  
expand           = "1" 
simple           =  
 
skip_numeric     = "1" 
 
[Logging] 
file             = "/usr/local/vufind/messages.log:alert,error-
5,notice,debug-5" 
 
[Extra_Config] 
facets           = "facets.ini"    ; settings affecting faceting in UI 
searches         = "searches.ini"    ; search definitions and preferences 
Summon           = "Summon.ini"    ; extra Summon configuration details 
WorldCat         = "WorldCat.ini"    ; extra WorldCat configuration 
details 
sms              = "sms.ini"    ; SMS carriers configuration details 
 
[Languages] 
pt               = "Portuguese" 
en               = "English"    ; American spellings 
fr               = "French" 
de               = "German" 
zh-cn            = "Simplified Chinese" 
 
[Browse] 
result_limit     = "100" 
tag              = "1"    ; allow browsing of Tags 
dewey            = "1"    ; allow browsing of Dewey Decimal call numbers 
lcc              =     ; allow browsing of LC call numbers 
author           = "1"    ; allow browsing of authors 
topic            = "1"    ; allow browsing of subject headings 
genre            = "1"    ; allow browsing of genre subdivisions 
region           = "1"    ; allow browsing of region subdivisions 
era              = "1"    ; allow browsing of era subdivisions 
publist          = "1"  ; allow browsing of public lists created by users 
 
[Export] 
EndNote          = "1" 
RefWorks         = "1" 
RDF              =  
BibTeX           = "1" 
MARC             = "1" 

. 
[BulkExport] 
enabled          = "1" 
options          = "EndNote:RefWorks:BibTeX:MARC" 
 
[AddThis] 
key = ra-4dbfdwwa1dsd546581 
 
[Item_Status] 
multiple_call_nos= "group"  
multiple_locations= "group" 
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show_full_status =  
 
[Record] 
next_prev_navigation= "1" 
; Uncomment this link to enable a community tab for linking records to 

social sites. 
community = facebook 
 
 
[AlphaBrowse] 
page_size        = "20" 
 
[AlphaBrowse_Types] 
topic            = "By Topic" 
author           = "By Author" 
title            = "By Title" 
lcc              = "By Call Number" 
 
[Security] 
HMACkey          = "893****d4563****wi***df84y" 
[MultiAuth] 
method_order     = "ILS,DB" 
filters          = "username:trim,password:trim" 
[Feedback] 
showFeedback     = "true" 
showRatings      = "true" 
sendEmail        = "true" 
email            = "vuser@iia.housing.ua.pt" 

 

EBSCO.ini 

 

[General] 
url = http://eit.ebscohost.com/Services/SearchService.asmx/Search 
orgid = Universidade de Aveiro 
prof = s********.default.eit  
pwd = ******** 
authType = profile 
ipprof =   
 
default_side_recommend[] = SideFacets:Facets::EBSCO 
 
[Basic_Searches] 
TX           = "All Fields" 
TI           = Title 
AU           = Author 
SU           = Subject 
SO           = Source / Jornal Name 
AB           = Abstract 
IS           = ISSN 
 
[Sorting] 
relevance = sort_relevance 
date = "sort_year asc" 
 
[Facets] 
;DE = Topic 
ZE = Topic 
MM = Topic 
JN = Journal Name 
AE = Subject Area 
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PT = Type Of Publication 
 
[Facet_Settings] 
facet_limit        = 30 
 

fulltext.ini 

[Aperture] 
webcrawler = "/usr/local/aperture-1.6.0/bin/webcrawler.sh"   ; Linux 

 

./interface/themes/blueprint/EBSCO 

breadcrumbs.tpl 

<a href="{if 
$lastsearch}{$lastsearch|escape}{else}{$url}/EBSCO/Search{/if}">{tr
anslate text="Search"}{if $lookfor}: {$lookfor|escape}{/if}</a>  
<span>&gt;</span> 
{if $id} 
<em>{$record.Title.0|escape}</em> 
{/if} 

 
list.tpl 

{js filename="ajax_common.js"} 
 
{* Main Listing *} 
<div id="bd"> 
  <div id="yui-main" class="content"> 
    <div class="yui-b first"> 
    <b class="btop"><b></b></b> 
      {* Recommendations *} 
      {if $topRecommendations} 
        {foreach from=$topRecommendations item="recommendations"} 
          {include file=$recommendations} 
        {/foreach} 
      {/if} 
 
            {literal}  
                <script type="text/javascript"> 
                    // Popup window para abrir o Google Books 
                    function newPopup(url) { 
                    TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-480)/2 
: 0; //baixar valor = baixar janela 
                    LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-969)/2 : 
0;  //baixar valor = afastar janela da esquerda 
                    settings 
='height='+419+',width='+933+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',r
esizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,directories=
no,status=no,location=no,dependent=yes' 
                    MYPopup = window.open(url,'MYPopup',settings) 
                    } 
                     
                    function newPopup_big(url) { 
                    TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-810)/2 
: 0; //baixar valor = baixar janela 
                    LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-969)/2 : 
0;  //baixar valor = afastar janela da esquerda 
                    settings 
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='height='+819+',width='+933+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',r
esizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,directories=
no,status=no,location=no,dependent=yes' 
                    MYPopup = window.open(url,'MYPopup',settings) 
                    } 
                     
                    function newPopup_large(url) { 
                    TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-810)/2 
: 0; //baixar valor = baixar janela 
                    LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-1060)/2 
: 0;  //baixar valor = afastar janela da esquerda 
                    settings 
='height='+819+',width='+1024+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',
resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,directories
=no,status=no,location=no,dependent=yes' 
                    MYPopup = window.open(url,'MYPopup',settings) 
                    } 
                     
                </script> 
            {/literal}  
       
      {* Listing Options *} 
      <div class="yui-ge resulthead"> 
        <div class="yui-u first"> 
        {if $recordCount} 
     
          {translate text="Showing"} 
          <b>{$recordStart|number_format:0:",":"."}</b> - 
<b>{$recordEnd|number_format:0:",":"."}</b> 
          {translate text='of'} 
<b>{$recordCount|number_format:0:",":"."}</b> 
          {translate text='for search'} <b>'{$lookfor|escape}'</b>, 
        {/if} 
        {translate text='query time'}: {$qtime}s 
        {if $spellingSuggestions} 
          <br /><br /><div class="correction"><strong>{translate 
text='spell_suggest'}</strong>:<br/> 
          {foreach from=$spellingSuggestions item=details key=term 
name=termLoop} 
            {$term|escape} &raquo; {foreach from=$details.suggestions 
item=data key=word name=suggestLoop}<a 
href="{$data.replace_url|escape}">{$word|escape}</a>{if $data.expand_url} 
<a href="{$data.expand_url|escape}"><img 
src="{$path}/images/silk/expand.png" alt="{translate 
text='spell_expand_alt'}"/></a> {/if}{if 
!$smarty.foreach.suggestLoop.last}, {/if}{/foreach}{if 
!$smarty.foreach.termLoop.last}<br/>{/if} 
          {/foreach} 
          </div> 
        {/if} 
        </div> 
 
 
      </div> 
      {* End Listing Options *} 
<table><tr><td> 
      {if $subpage} 
        {include file=$subpage} 
      {else} 
        {$pageContent} 
      {/if} 
      </td> <td width="20%"> 
        {* Narrow Search Options *} 
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  <div class="yui-b"> 
 
      {foreach from=$sideRecommendations item="recommendations"} 
        {include file=$recommendations} 
      {/foreach} 
 
  </div> 
  {* End Narrow Search Options *} 
  </td> 
  </table>    
 
      <div class="pagination">{$pageLinks.all}</div> 
       
      <div class="searchtools"> 
        <strong>{translate text='Search Tools'}:</strong> 
        {* TODO: Implement RSS <a 
href="{$url}/Search/{$action}?lookfor={$lookfor|escape}&type={$type}&view=
rss" class="feed">{translate text='Get RSS Feed'}</a> *} 
        <a href="{$url}/Search/Email" class="mail" 
onClick="getLightbox('Search', 'Email', null, null, '{translate 
text="Email this"}'); return false;">{translate text='Email this 
Search'}</a> 
        {if $savedSearch}<a 
href="{$url}/MyResearch/SaveSearch?delete={$searchId}" 
class="delete">{translate text='save_search_remove'}</a>{else}<a 
href="{$url}/MyResearch/SaveSearch?save={$searchId}" 
class="add">{translate text='save_search'}</a>{/if} 
      </div> 
      <b class="bbot"><b></b></b> 
    </div> 
    {* End Main Listing *} 
     
  </div> 
</div> 

list-list.tpl 

<form name="addForm"> 
  {foreach from=$recordSet item=record name="recordLoop"} 
 
  <div class="result record{$smarty.foreach.recordLoop.iteration}"> 
 
    <div class="yui-ge"> 
      <div class="yui-u first"> 
       
            <ul class="recordSet"> 
              <span 
class="recordNumber">{$recordStart+$smarty.foreach.recordLoop.iteration-
1}</span> 
            </ul>     
 
          <div class="resultitem"> 
          <div class="resultItemLine1"> 
        <b><a href="javascript: void(0)" 
onClick="getLightboxexternal('{$record.url|replace:"&":"-----"}','EBSCO | 
UAveiro > {$record.title}')" 
            class="title">{if !$record.title}{translate text='Title not 
available'}{else}{$record.title|highlight}{/if}</a></b> 
          </div> 
 
          <div class="resultItemLine2"> 
            {if $record.author} 
            {translate text='by'} 
            {foreach from=$record.author item=author name="loop"} 
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              <a 
href="{$url}/EBSCO/Search?type=AU&amp;lookfor={$author|unhighlight|escape:
"url"}">{$author|highlight}</a>{if !$smarty.foreach.loop.last}; {/if} 
            {/foreach} {if 
$record.pubdate_year}({$record.pubdate_year|highlight}){/if}  
             
            {/if} 
             
            {if (($record.affil) && ($smarty.foreach.recordLoop.iteration 
== 1))}  
             
            <br /><small>[{foreach from=$record.affil item=affil 
name="loop"}{$affil|unhighlight}{if !$smarty.foreach.loop.last} 
<sup>*</sup> {/if}{/foreach}]</small> 
            </small<br/> 
             
            <br/><br/> 
            {/if} 
             
             ... {if $record.PublicationTitle}{translate text='Journal 
Name'}: <a 
href="{$url}/EBSCO/Search?type=IS&amp;lookfor={$record.issn|unhighlight|es
cape:"url"}">{$record.PublicationTitle}</a> {if $record.issn} [<a 
href="javascript: void(0)" 
onClick="getLightboxexternal('http://www.worldcat.org/issn/{$record.issn|u
nhighlight|escape:"url"})','WorldCat > ISSN : 
{$record.issn}')"><small>WCat</small></a>][<a href="javascript: void(0)" 
onClick="getLightboxexternal('http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q
={$record.issn|unhighlight|escape:"url"}-----tip=iss','SJR: SCImago 
Journal & Country Rank > ISSN : 
{$record.issn}')"><small>SJR</small></a>]{/if} * {/if} {if 
$record.pubdate_day}{$record.pubdate_day|highlight}/{/if}{if 
$record.pubdate_month}{$record.pubdate_month|highlight}/{/if}{if 
$record.pubdate_year}{$record.pubdate_year|highlight}<br/>{/if}    
             
 </div> 
  
 <div class="resultItemLine3"> 
            {if (($record.abs != "") && 
($smarty.foreach.recordLoop.iteration == 1))} 
              {$record.abs|highlight} 
              <br/> 
             {else} 
              {$record.abs|highlight|truncate:300:" (...)"} 
              <br/> 
            {/if} 
 
            <br/> 
             
            {if $record.keyword } 
            <small>{translate text='Keywords'}: {foreach 
from=$record.keyword item=keyword name="loop"} 
              <a 
href="{$url}/EBSCO/Search?type=KW&amp;lookfor={$keyword|unhighlight|escape
:"url"}">{$keyword|highlight}</a>{if !$smarty.foreach.loop.last} ~ {/if} 
            {/foreach}</small> 
            {elseif $record.subject } 
            <small>{translate text='Subjects'}: {foreach 
from=$record.subject item=subject name="loop"} 
              <a 
href="{$url}/EBSCO/Search?type=SU&amp;lookfor={$subject|unhighlight|escape
:"url"}">{$subject|highlight}</a>{if !$smarty.foreach.loop.last} ~ {/if} 
            {/foreach}</small> 
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            {/if} 
             
        <br/><br/> 
        <table size=100%><tr><td>     
          <div class="resultItemLine4"> 
            {if $record.pdf} 
            <a href="javascript: void(0)" 
onClick="getLightboxexternalPDF('{$record.pdf|replace:"&":"-----"}', 
'ESBCO | UAveiro > PDF: {$record.title}')" class="fulltext iconlabel 
artigo">{translate text='Get full text'}</a><br/> 
            {/if} 
          </div> 
           
          {if $record.art_source} <a href="javascript: void(0)" 
onClick="getLightboxexternal('http://dx.doi.org/{$record.art_source|replac
e:"&":"-----"}', '{$record.title}')" class="fulltext iconlabel 
online">{translate text='Access this article at the editor site'}</a>  
{/if} 
                    
           </td><td width="275px" td valign="bottom">{if 
$record.art_source}<br/>{/if} 
 
{literal}<script type="text/javascript" 
src="https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub={$addThis|escape:
"url"}"></script>{/literal} 
<div style='float:left;margin-left:-98px;' class="addthis_toolbox 
addthis_default_style " 
        
addthis:url="{$url}/EBSCO/Search?lookfor=AN={$record.an}==db={$smarty.get.
db}==type=TX" 
        addthis:title="[IIA] {$record.title}" 
        addthis:description="{$record.abs}">  
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=filipeb" 
class="addthis_button_compact">{translate text='Bookmark'}</a>  
  </div>     
</div>            
          
           <div style='float:left;margin-left:10px;'> 
               <a 
href="JavaScript:newPopup_big('http://www.diigo.com/post?url={$url}/EBSCO/
Search?lookfor=AN={$record.an}==db={$smarty.get.db}==type=TX&title={$recor
d.title|escape:"html"} [{$author|highlight} {if 
$record.pubdate_year}({$record.pubdate_year|highlight})]{/if}&desc={$recor
d.abs|replace:"'":"&#39;"|escape:"html"}')"><img style="border:none" 
src="http://www.diigo.com/images/diigo-icon/16.png" height="16px" alt="Add 
to Diigo"/></a>&nbsp; 
           </div>     
           <div class='share-delicious'> 
<a 
href="JavaScript:newPopup('http://del.icio.us/post?url={$url}/EBSCO/Search
?lookfor=AN={$record.an}==db={$smarty.get.db}==type=TX&title={$record.titl
e|highlight} [{$author|highlight} {if 
$record.pubdate_year}({$record.pubdate_year|highlight})]{/if}')" 
rel='nofollow' style='color:#5555550'>Del</a> 
</div> 
<div style='float:left;margin-left:10px;'> 
<iframe allowTransparency='true' frameborder='0' scrolling='no' 
src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?{$url}/EBSCO/Search?lookfor=
AN={$record.an}==db={$smarty.get.db}==type=TX&layout=button_count&show_fac
es=true&width=450&action=like&colorscheme=light' style='border:none; 
overflow:hidden; width:80px; height:20px'></iframe> 
</div> 
<div style='float:left; margin-left:10px;'> 
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<div class='fb-root'></div><fb:send font='arial' 
href='{$url}/EBSCO/Search?lookfor=AN={$record.an}==db={$smarty.get.db}==ty
pe=TX'></fb:send> 
</div> 
<div style='float:left; margin-left:10px;'> 
{literal}<script data-counter='right' data-
url='{$url}/EBSCO/Search?lookfor=AN={$record.an}==db={$smarty.get.db}==typ
e=TX' type='in/share'></script>{/literal} 
</div> 
{literal}<script type="text/javascript" 
src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script><script 
type="text/javascript" 
src="http://assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>{/literal} 
<div style='float:left;margin-left:-80px;width:60px'> 
<g:plusone 
href='{$url}/EBSCO/Search?lookfor=AN={$record.an}==db={$smarty.get.db}==ty
pe=TX' size='medium'></g:plusone> 
</div> 
<div style='float:left;margin-left:-10px;'> 
<a 
href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url={$url}/EBSCO/Search?look
for=AN={$record.an}==db={$smarty.get.db}==type=TX&media={$url}/interface/t
hemes/blueprint/images/iia_logo_large.png&description={$record.title|highl
ight} [{if $record.author}{$record.author[0]}{/if} {if 
$record.pubdate_year}({$record.pubdate_year|highlight}){/if}{if 
$record.PublicationTitle}, {$record.PublicationTitle}{/if}&#93;" 
class="pin-it-button" count-layout="horizontal" target="_pinterest"><img 
border="0" src="//assets.pinterest.com/images/PinExt.png" title="Pin 
It"/></a> 
</div> 
       
{if $lookfor == "AN" 
} 
  {literal}<script 
src="https://connect.facebook.net/pt_PT/all.js#xfbml=1"></script>{/literal
} 
  <fb:send href="{$url}/Record/{$id|escape:"url"}" 
font="tahoma"></fb:send><br /><br /> 
  <fb:like href="{$url}/Record/{$id|escape:"url"}" show_faces="true" 
action="recommend" font="tahoma"></fb:like><br /><br /> 
  {translate text="Discuss this resource:"}<br /><br /> 
  <fb:comments href="{$url}/Record/{$id|escape:"url"}" 
num_posts="2"></fb:comments> 
  {literal}<noscript>{translate 
text="javascript_required"}</noscript>{/literal} 
{/if} 
 
 
</td></tr></table> 

         </div> 
        </div> 
      </div> 
 
      {* TODO: make "save record" feature work:  
      <div class="yui-u"> 
        <div id="saveLinkEBSCO-{$record.an}"> 
          <a href="{$url}/Record/Save?id=EBSCO-{$record.an}" 
             onClick="getLightbox('Record', 'Save', 'Summon', 'EBSCO-
{$record.an}', null); return false;" class="fav tool">{translate text='Add 
to favorites'}</a> 
          <ul id="lists{EBSCO-{$record.an}}"></ul> 
          <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
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            getSaveStatuses('EBSCO-{$record.an}'); 
          </script> 
        </div> 
      </div> 
       ? *} 
   </div> 

 </div> 
 <span class="Z3988" title="{$record.openUrl|escape}"></span> 
{/foreach} 
</form> 

 

list-none.tpl 

{js filename="ajax_common.js"} 
 
{if ($lookfor|contains:"AN=")} 
    <script type="text/javascript"> 
        
location.replace('{$path}/EBSCO/Search?lookfor={$lookfor|replace:"==":"&"}
'); 
    </script> 
 
  {else} 
 
<div id="bd"> 
  <div id="yui-main" class="content"> 
    <div class="yui-b first"> 
      <b class="btop"><b></b></b> 
      {* Recommendations *} 
      {if $topRecommendations} 
        {foreach from=$topRecommendations item="recommendations"} 
          {include file=$recommendations} 
        {/foreach} 
      {/if} 
      
      <div class="page"> 
        <p class="error">{translate text='nohit_prefix'} - 
<b>{$lookfor|escape:"html"}</b> - {translate text='nohit_suffix'}</p> 
 
        {if $parseError} 
            <p class="error">{translate text='nohit_parse_error'}</p> 
        {else} 
            <p>{translate text='nohit_suggest'}</p> 
        {/if} 
         
        {if $spellingSuggestions} 
        <div class="correction">{translate text='nohit_spelling'}:<br/> 
        {foreach from=$spellingSuggestions item=details key=term 
name=termLoop} 
          {$term|escape} &raquo; {foreach from=$details.suggestions 
item=data key=word name=suggestLoop}<a 
href="{$data.replace_url|escape}">{$word|escape}</a>{if $data.expand_url} 
<a href="{$data.expand_url|escape}"><img 
src="{$path}/images/silk/expand.png" alt="{translate 
text='spell_expand_alt'}"/></a> {/if}{if 
!$smarty.foreach.suggestLoop.last}, {/if}{/foreach}{if 
!$smarty.foreach.termLoop.last}<br/>{/if} 
        {/foreach} 
        </div> 
        <br/> 
        {/if} 
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        <p class="error"><strong>Dica</strong>: experimente fazer a mesma 
pesquisa noutra base da EBSC0 (alterando-a no formulário de pesquisa) ou, 
se estiver a fazer a pesquisa num campo específico, altere o campo para 
"Palavra solta" (pesquisa em todo o registo inclusive no resumo).</p> 
        <br /><p /> 
      </div> 
      <b class="bbot"><b></b></b> 
    </div> 
  </div> 
 
{* Narrow Search Options *} 
<div class="span-5 {if $sidebarOnLeft}pull-18 
sidebarOnLeft{else}last{/if}"> 
 
    {if (($user) && !($searchIndex == "tag") && !($module == "EBSCO") && 
!$searchIndex == "")} 
        <h4>{translate text='Find More'}</h4>         
        <dl class="narrowList navmenu"> 
          <dt>{translate text='EBSCOs Databases (FT)'}</dt> 
            <dd><a 
href='{$path}/EBSCO/Search?lookfor={$lookfor}&db=a9h&type={$searchIndex|re
place:"AllFields":"TX"|replace:"Title":"TI"|replace:"Author":"AU"|replace:
"Subject":"SU"|replace:"container_title":"SO"|replace:"ISN":"IS"}'>Academi
c Search Complete</a></dd> 
            <dd><a 
href='{$path}/EBSCO/Search?lookfor={$lookfor}&db=bth&type={$searchIndex|re
place:"AllFields":"TX"|replace:"Title":"TI"|replace:"Author":"AU"|replace:
"Subject":"SU"|replace:"container_title":"SO"|replace:"ISN":"IS"}'>Busines
s Source Complete</a></dd> 
            <dd><a 
href='{$path}/EBSCO/Search?lookfor={$lookfor}&db=mnh&type={$searchIndex|re
place:"AllFields":"TX"|replace:"Title":"TI"|replace:"Author":"AU"|replace:
"Subject":"SU"|replace:"container_title":"SO"|replace:"ISN":"IS"}'>MEDLINE 
with Full Text</a></dd> 
            <dd><a 
href='{$path}/EBSCO/Search?lookfor={$lookfor}&db=eric&type={$searchIndex|r
eplace:"AllFields":"TX"|replace:"Title":"TI"|replace:"Author":"AU"|replace
:"Subject":"SU"|replace:"container_title":"SO"|replace:"ISN":"IS"}'>ERIC: 
Education Resources Info. Center</a></dd>     
       </dl> 
    {/if} 
 
</div> 
{* End Narrow Search Options *} 
</div> 
{/if} 

 

searchbox.tpl 

<div class="searchform"> 
  {if $searchType == 'SummonAdvanced'} 
    <a href="{$path}/EBSCO/Advanced?edit={$searchId}" 
class="small">{translate text="Edit this Advanced Search"}</a> | 
    <a href="{$path}/EBSCO/Advanced" class="small">{translate text="Start 
a new Advanced Search"}</a> | 
    <a href="{$path}/EBSCO/Home" class="small">{translate text="Start a 
new Basic Search"}</a> 
    <br>{translate text="Your search terms"} : 
"<b>{$lookfor|escape:"html"}</b>" 
  {else} 
    <form method="GET" action="{$path}/EBSCO/Search" name="searchForm" 
id="searchForm" class="search"> 
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      <div class="hiddenLabel"><label for="lookfor">{translate 
text="Search For"}:</label></div> 
      <input id="lookfor" type="text" name="lookfor" size="26" 
value="{$lookfor|escape:"html"}"> 
      <div class="hiddenLabel"><label for="type">{translate 
text="in"}:</label></div> 
      <select id="db" name="db"> 
          <option value="a9h"{if $activedb == 'a9h'} 
selected{/if}>Academic Search Complete</option> 
          <option value="bth"{if $activedb == 'bth'} 
selected{/if}>Business Source Complete</option> 
          <option value="mnh"{if $activedb == 'mnh'} selected{/if}>MEDLINE 
with Full Text</option> 
          <option value="eric"{if $activedb == 'eric'} selected{/if}>ERIC: 
Education Resources Info. Center</option> 
      </select> 
      <select id="type" name="type"> 
        {foreach from=$EBSCOSearchTypes item=searchDesc key=searchVal} 
          <option value="{$searchVal}"{if $searchIndex == $searchVal} 
selected{/if}>{translate text=$searchDesc}</option> 
        {/foreach} 
      </select> 
      <input type="submit" name="submit" value="{translate text="Find"}"> 
      <!-- <a href="{$path}/EBSCO/Advanced" class="small">{translate 
text="Advanced"}</a> --> 
 
      {* Do we have any checkbox filters? *} 
      {assign var="hasCheckboxFilters" value="0"} 
      {if isset($checkboxFilters) && count($checkboxFilters) > 0} 
        {foreach from=$checkboxFilters item=current} 
          {if $current.selected} 
            {assign var="hasCheckboxFilters" value="1"} 
          {/if} 
        {/foreach} 
      {/if} 
      {if $filterList || $hasCheckboxFilters} 
        <div class="keepFilters"> 
          <input id="retainAll" type="checkbox" {if 
$retainFiltersByDefault}checked="checked" {/if} onclick="filterAll(this);" 
/> 
          <label for="retainAll">{translate 
text="basic_search_keep_filters"}</label> 
          <div style="display:none;"> 
            {foreach from=$filterList item=data key=field} 
              {foreach from=$data item=value} 
                <input type="checkbox" {if 
$retainFiltersByDefault}checked="checked" {/if} name="filter[]" 
value='{$value.field|escape}:&quot;{$value.value|escape}&quot;' /> 
              {/foreach} 
            {/foreach} 
            {foreach from=$checkboxFilters item=current} 
              {if $current.selected} 
                <input type="checkbox" {if 
$retainFiltersByDefault}checked="checked" {/if} name="filter[]" 
value="{$current.filter|escape}" /> 
              {/if} 
            {/foreach} 
          </div> 
        </div> 
      {/if} 
      {if $lastSort}<input type="hidden" name="sort" 
value="{$lastSort|escape}" />{/if} 
    </form> 
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  {/if} 
</div> 

 

4. Modificações e ajustes, desenvolvimento ágil, histórico de 
alterações  

Ao longo do desenvolvimento e implementação deste sistema o autor tirou notas soltas 

partilhadas no ficheiro “04 - iia_log_de_alterações.pdf” dentro da pasta Anexo 4, um histórico de 

alterações (logfile) entre o início de Maio de 2011 e Janeiro de 2013 (mais de 4600 linhas). No 

mesmo podem-se encontrar os problemas com que se deparou e as soluções encontradas ou 

implementadas para os resolver. Contém igualmente uma explicação das principais operações e 

como as executar, passo-a-passo. 

Ao nível do desenho de interface, além das notas contidas no ficheiro acima, foram partilhas 

as experiências e afinações no seu blogue pessoal (ver https://uauvufind.blogspot.com/2013/), 

assim como em ficheiros separados como o ficheiro anexado “05 - iia_alterações_highliths.pdf” 

(13 páginas), na mesma pasta indicada acima. 
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Avaliação do modelo proposto para a  
pesquisa, descoberta e recuperação de informação científica,  

agregador e participativo 
 

FGs: GUIÃO 
 

(10h30) Parte I - Introdução: Apresentação e Contextualização do Desenvolvimento do Serviço / Investigação em 
curso e da Realização do FG em si; enunciar os assuntos propostos para análise 
 

Objetivo Pontos a apresentar Pontos específicos Hora Controlo 
(fim) 

 

Introdução / Quebra-
Gelo: 

 
Contextualizar  

a realização dos FGs 
e o porquê de terem sido 
convidados a colaborar 
neste estudo / fase final 

do desenho e 
implementação do 

Serviço  

 
Motivação para o desenvolvimento 
do de um novo Serviço de 
Descoberta de Informação Científica 
contextualizado à Comunidade UA 
 
 
 

 
Premissas iniciais: 
 
 
. Ausência de um Serviço agregador das várias fontes da UA; 
 
. Latente incompatibilidade cognitiva entre a competência de 
pesquisa flexível e rizomática da Web e a pesquisa mais 
estruturada e normativa a que o OPAC obriga; 
 
. Ausência de funcionalidades de participação, 
nomeadamente de avaliação e partilha de informação, quer 
nas fontes UA, quer nas externas, pelo menos a partir de um 
ponto único, de um modo homogéneo, mas acima de tudo de 
uma maneira integrada, que possa ser capitalizada para 
benefício geral da Comunidade UA, de um modo particular, 
todos os utilizadores, de um modo geral; 
 
 

10h40 
 

(5m) 
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. Ausência de funcionalidades de orientação na pesquisa e 
recomendação de recursos relacionados, por meios 
semânticos ou sociais (Inteligência Coletiva); 
 

 
Conceptualização do Serviço 

 
. Mostrar Mapa Mental Inicial (Julho 2009) 
 
. Inquérito inicial (apenas o referir – Jan/Fev 2010) 
 
. o “nosso” novo conceito: Pesquisa 4.0  

•  uma dinâmica social e natural de quatro elementos – 
o investigador, os documentos, os utilizadores (seus 
pares, com interesses comuns) e o mapeamento 
semântico dos metadados (vários milhões de registos 
indexados localmente);  

• em plena interação potenciada pelo sistema, estes 
quatro elementos geram uma rede social dinâmica, 
autossustentável e com garantia de preservação 
futura; uma rede social não só de atores humanos 
como de recursos, mas acima de tudo, de um capital 
social e cultural superior. 
 

10h45 
 

(5m) 
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 O que já está implementado 
 
(falar, não mostrar! – primeiro mail 

já indica a URL do Serviço > segundo 

solicita que experimentem de um 

modo ligeiro o sistema) 

 
. agregação das fontes de informação científica UA (no seu 
todo, e algumas específicas departamentais ou de centros de 
Investigação, a nível de demonstração) 
 
. obtenção em tempo real das existências de uma 
determinada obra da Bibliotecas UA: estatuto, localização e 
disponibilidade (inc. se estiver emprestada, a data do fim-de-
empréstimo); 
 
. agregação de fontes externas consideradas relevantes para a 
comunidade UA, numa primeira análise, passíveis de se poder 
obter os registos de uma forma automática das mesmas; 
 

• todos os registos devem ter de providenciar acesso ao 
texto integral da obra (exceto os das Bibliotecas UA – 
contudo alguns têm – via 856 ou encontrado pelo 
SFX); 

 
. enriquecimento com ficheiros de sinónimos e autoridades 
(da UA, EUROVOC [PT e EN] e MeSH)  -- pesquisas 
independentes de serem feitas com termos em PT ou EN (para 
uma grande maioria) e indicação de assuntos relacionados 
(obtidos dos ficheiros de autoridades) 
 
. navegação facetada para um processo facilitado de 
refinamento da pesquisa; 
 
. recomendação semântica de recursos relacionados; 
 
. módulo de Autor e Assunto; 
 

10h55 
 

(10m) 
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. exportação para vários sistemas de gestão bibliográfica 
(EndNote, BibTeX, etc. – registos do OPAC UA / plataformas 
online (Zotero, Mendeley), todos); 
 
. enriquecimento com informação em tempo real de fontes 
externas onde a mesma seja encontrada, mostrada no registo 
da obra; 
 
. possibilidade de adicionar análises pessoais da obra lida – 
requer login -- ou de classificar (ratings / estrelas) – mesmo 
sem login efetuado; 
 
. espaço pessoal para  
 

• gestão de pesquisas (guardar, correr de novo, apagar),  

• gestão das listas de favoritos (pessoais ou públicas), 
colocar comentários privados e tags públicas, apagar 
ou enviar (mail) ou exportar os registos; 

• informação do espaço pessoal do OPAC-UA 
[empréstimos, reservas, multas, dados pessoais, etc. – 
por enquanto “Read Only”, mas talvez ainda antes de 
ser disseminado publicamente a sua existência, passar 
a ser possível passar a ser Read/Write). 

  
. partilha de informação essencial e ligação para o registo no 
sistema para diversas redes sociais; 
 
. tab “comunidade” nos registos permite comentar e discutir a 
obra (só dentro do Serviço ou publicando ao mesmo tempo 
no Facebook [opção individual para cada novo comentário no 
registo]; 
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. login via UU dá acesso à pesquisa em tempo real nas Bases 
da EBSCO (texto integral), além de outros recursos; 
 
. módulo de bibliografia recomendada; 
 
. pesquisa de lista públicas; 
 
. indexação dos artigos com informação da publicação 
científica onde foram publicados, volume e número (sempre 
que esta info seja fornecida pela fonte), assim como a 
pesquisa, navegação e filtragem por estes campos (por 
exemplo, obter todos os artigos do vol. 3, nº 10 da revista 
científica “XPTO”). 
 
. widget feito para o SciVerse da Elsevier, permite obter 
paralelamente os resultados encontrados (primeiros 10) no 
Serviço de Descoberta da UA, quando se faz uma pesquisa na 
Scopus ou no Hub. 
 
. possibilidade de outros sistemas obterem informação em 
tempo real do Serviço de Descoberta ou fazerem o seu 
harvest (implementa desde já OIA-PMH); 
 
. muitas mais funcionalidades de segundo plano. 
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. Objetivo dos Focus Groups e o 
porquê de termos solicitado a vossa 
colaboração: 

 
. convidados elementos representativos das 4 macro-
comunidades da UA, futuros utilizadores do Serviço: 
 

• Profissionais das Bibliotecas UA; 

• Alunos de Formação Inicial; 

• Alunos de Formação Pós-graduação; 

• Docentes e Investigadores. 
 
. 1º Objetivo, colocar logo a discussão (Parte II): 
 

• Saber qual a perceção do grau / nível com que o 
Serviço contempla a “dieta informacional” dos 
utilizadores da comunidade UA, e dos próprios 
participantes em particular. 

 
 

11h00 
 

(5m) 
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(11h00) Parte II - Discussão: obtenção de opiniões sobre os temas elencados, discussão aberta, com avanço 
controlado (temporalmente + obtenção de opiniões abrangentes sobre esse determinado tópico), para ser possível os 
abordar na totalidade 
 

Relação “Objetivos  > Pontos a induzir em discussão*  > Subtópicos (de controlo)” 
 
* para todas as questões sugeridas, será sempre gentilmente solicitado para explanarem sumariamente eventuais opiniões que venham a tecer sobre 
as mesmas. 
 

Objetivo Pontos a induzir em 
discussão 

Subtópicos (controlo/orientação) H.Controlo 
(fim) 

 

Saber de como o modelo 
proposto / sistema 

implementado contempla 
a “dieta informacional” 

(grau / nível) dos 
utilizadores desta 
comunidade, via 

agregação de registos de 
diferentes fontes 

(integração) e qual a 
solução ideal 

percecionada pelos 
utilizadores. 

 
Em relação às fontes 
integradas no sistema: que 
mais-valias, inconvenientes 
encontram na sua inclusão? 
 
 
1 

 
Para além dos registos do OPAC, dos registos do RIA e das Revistas.UA, as fontes incluídas 
(mais a pesquisa em tempo real na BDs EBSCO, com login efetuado) qual a perceção da 
relevância para o estudo, docência ou investigação;    1.1 
 
Para quem tinha a perceção de que não eram relevantes, depois de experimentar o sistema 
mudou de opinião?    1.2 
 
Se sim, e mesmo para os que consideravam como relevantes antes de experimentarem o 
sistema, qual grau de satisfação com os recursos aí encontrados: baixo (ainda que esses 
recursos possam ser relevantes), o esperado ou excederam as expectativas.    1.3 
 

11h15 
 

(15m) 

 
Quais gostariam de ver 
integradas? 

 

 
(discussão livre) 

2 

11h25 
 

(10m) 

 
Avaliar o grau de 

importância que o 

 
Qual a vossa opinião em 
relação à integração de 

 
(capa, previsualização, descrição/sumário, etc.) 
 

11h30 
 

(5m) 
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enriquecimento do registo 
com informação externa, 

das recomendações, entre 
outras funcionalidades, e 

o nível com que permitem 
amplificar a cobertura das 

necessidades 
informacionais científicas 
via descoberta de novos 
documentos (rede social 

dos documentos); 

informação “formal”, 
qualidade da informação 
presente nos registos, tanto 
nos do OPAC como nos de 
fontes externas, incluindo a 
de valor acrescentado 
recuperada de serviços 
externos. 
3 

… do Google Books | GoodReads    3.1 | 3.2  PPT 

 
Qual a vossa opinião em 
relação à recomendação de 
documentos relacionados, 
efetuada com base nos 
metadados dos mesmos? 

 

 
4 

11h40 
 

(10m) 

 
Qual a vossa opinião em 
relação à adição ao registo 
de informação “informal” 
(de fontes externas)? 
 
5 

 
Relevância da inclusão de avaliações e comentários provenientes da Amazon;    5.1   PPT 
 
Relevância da inclusão / recuperação de informação externa (Wikipédia) no módulo de 
Autor;    5.2  PPT 
 
Relevância da inclusão / recuperação de informação externa (Wikipédia) no módulo de 
Assunto.  5.3  PPT 

 

11h45 
 

(5m) 

 
Que fontes/recursos acham 
que deveriam ser incluídos 
(para o enriquecimento do 
registo ou orientação na 
pesquisa?  
6 

 
Que informação complementar (“formal”) deveria conter, em especial a que permita a 
avaliação da pertinência desse recurso para a pesquisa em curso ou a orientação na 
pesquisa (thesauri [actuais: Autoridades da Biblioteca UA + Eurovoc + MeSH], etc.)? 
  
6.1 | 6.2 

11h50 
 

(5m) 

 
Saber da relevância dada 

 
Qual a vossa opinião em 

 
Importância dada às análises / comentários partilhados por outros utilizadores, assim como 

12h00 
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às componentes 
participativas (UGC) 

presentes no modelo 
proposto / sistema 

implementado  

relação à integração de 
informação “informal” ao 
registo (adicionada pelos 
utilizadores: análises / 
comentários, tags)?  
7 

à sua classificação (estrelas)?     7.1  PPT 
 
Relevância das tags presentes nos registos (colocadas por outros utilizadores) na descoberta 
de outros recursos relacionados / pretendidos?     7.2 PPT 
 

(10m) 

 

Saber da relevância dada à 
descoberta de outros 

recursos via sua 
recomendação ou uso 

pelos restantes 
utilizadores 

 
(avaliar a importância da 

“Integração Social” -- 
histórico social de 

recomendação ou acesso 
ao documento:  

- “grau de sociabilidade do 
documento”; 

- “grau de centralidade 
ator/documento” 
na rede temática 

bibliográfica) 

 
 
 
8.1   PPT 
 
 
8.2  PPT 
 
 
 
 
8.3  PPT 
 
 

 
 
Como classificam em termos de importância a possibilidade de haver discussão nos registos 
e partilha nas várias redes sociais ou serviços web 2.0 de referência / comunidades; 
 
 
Relevância dada à possibilidade de consultar a relação de registos presentes nas “Listas 
Públicas partilhas pelos utilizadores”; 
 
Conceituais (apresentar screens): 
 
Importância dada à recomendação de outros recursos baseada no uso/acesso aos PDFs dos 
documentos (registando e agrupando os acessos efetuados na mesma pesquisa) ou no 
histórico de empréstimos das Bibliotecas UA: “utilizadores que acederam a este documento 
também consultaram os documentos:”; 
 
Importância que teria de implementar uma funcionalidade de haver listas de favoritos 
colaborativas, em que certos utilizadores (autorizados pelo “dono/a” da lista) pudessem 
acrescentar recursos às mesmas (e eventualmente modificar a descrição / tags ou os 
eliminar), podendo as mesmas serem privadas (apenas visível para esse conjunto de 
utilizadores) ou públicas. 

 

 

 

Saber da relevância que 
tem 

a descoberta de 
utilizadores com 

interesses comuns 

 
Importância de o sistema 
permitir a constituição de 
Comunidades ou Grupos 
temáticos (por documento / 
áreas de investigação) 

 
Consulta de grupos e seus membros;    9.1   PPT 
 
Consulta de obras ou recursos recomendados pelo grupo ou utilizadores individuais;  9.2 PPT 
 
Seguir utilizadores com interesses comuns.     9.3   PPT 

12H15 
 

(15m) 



 
 

 

 

 

362 
 

(comunidades de 
utilizadores, formais ou 

informais) 
 

 

 
Considerações finais e 

globais: avaliar o impacto 
que modelo proposto 

(incluindo as propostas 
conceituais apresentadas 
na sessão) poderá ter na 

facilitação e promoção da 
Literacia Informacional 

dos seus utilizadores 

 

O sistema implementado, 
eventualmente 
complementado com 
funcionalidades 
conceptuais 
apresentadas, facilita a 
autonomia dos 
utilizadores (preconizada 
por Bolonha) no processo 
de pesquisa e descoberta 
de recursos 
informacionais 
científicos? 
10 

 
O uso do sistema requer alguma literacia informacional base à prior (isto é, formação de 
como pesquisar no sistema, incluindo restringir ou expandir a pesquisa, e avaliar / selecionar 
os recursos mais pertinentes / pretendidos;    10.1 
 
Consideram que o sistema dota o utilizador de informação e ferramentas que facilitam o 
processo de seleção de recursos adequados às suas necessidades, componente vital no fluxo 
de uma correta literacia informacional.    10.2 
 

 
 
!! AGRADECER A PRESENÇA e GENTIL COLABORAÇÃO !! 
 
 

12h30 
 

(15m) 

 

 
-------------------  OUTROS PONTOS -- SE HOUVESSE TEMPO (quase impossível) ---------------- 
 
Importância das funcionalidades de auxílio à pesquisa e descoberta (“Ver também”, sugestões de outras formas ortográficas (“spelling sugestions”), terminologia 
traduzida (PT-EN – que permite lançar a pesquisa pelo termo em Inglês ou Português que dá os mesmos resultados)? 
 

Que funcionalidades acrescentaria à área pessoal? 
 
Qual o grau de importância do módulo de “Bibliografia Recomendada” (apenas para os FGs dos Colaborados dos SBIDM, Alunos [2 FGs] e Docentes)? 
 

O sistema tem a informação essencial do seu espaço pessoal no Catálogo Bibliográfico UA (empréstimos, reservas, multas, dados pessoais, etc.)? 
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Avaliação do modelo proposto para a 
pesquisa, descoberta e recuperação de informação científica,  

agregador e participativo – Análise Qualitativa (de Discurso) dos FGs 
 

FG01: Colaboradores das BibliotecasUA (4 Fev 2013) * 8 Participantes 
 

Objetivo 1: 
Saber até que ponto o modelo proposto / sistema implementado contempla a “dieta informacional” (grau / nível) dos utilizadores desta comunidade, 
via agregação de registos de diferentes fontes (integração) e qual a solução ideal percecionada pelos utilizadores. 
 

 

Ponto  
induzido em 

discussão 

Subtópico 
(ver Guião) 

Referenc.  
temporal / 
gravações  

Id do 
Particip 

Falas onde isso é expressado 
 
Ficheiro áudio, parte I da gravação: 2013-03-06 FG03_Parte_1.mp3 

 
Em relação às 

fontes integradas 
no sistema, que 

mais-valias, 
inconvenientes 

encontram na sua 
inclusão  

 
1.1) 
Fontes 
integradas 
no sistema: 
que mais-
valias, 
inconvenie
ntes 
encontram 
na sua 
inclusão; 
 
+ 2) 
Quais 
gostariam 
de ver 

 
12:33 

 
 
 
 
 
 

13:34 
 
 
 

13:42 
 

13:54 
 
 
 

 
#1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabemos que não é possível, não se trata de uma fonte agregadora que contemple totalmente as 
necessidades de informação; no caso de revisão(?) bibliográfica de artigos, o sistema não responde. 
Responde por exemplo, do ponto de vista de literatura cinzenta integrada no Catálogo,  (…), a mais-valia do 
ponto de vista das fontes é o facto de integrar junto com o Catálogo Bibliográfico um conjunto de fontes, 
por exemplo o RCAAP, que é de facto a grande mais-valia, do ponto de vista de Serviço de Referência para 
(~). 
 
… conseguirmos  integrar o RCAAP e o Catálogo Bibliográfico, e o RIA num ponto único de pesquisa… e ao 
mesmo tempo irmos também agregar algumas fontes de Open Access que tem informação aberta e 
disponível para ser usada(?)… nesse ponto de vista é grande mais-valia. 
 
…mas não é um sistema que responda totalmente do ponto de revistas científicas internacionais (~).  
 
(Mod: “então estamos a falar essencialmente dessas 3 fontes: OPAC, RCAAP, o RIA,… e além dessas?”) 
 
Esses são os (~). É um problema que nós temos do ponto de vista do Serviço de Referência é não termos 
um ponto único onde seja possível agregar o Catálogo com mais alguma coisa, com mais pesquisas. 
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integradas 
 
(podem 
fazer parte 
da entrada 
1.1, mesma 
linha na 
grelha, 
como uma 
última 
coluna – 
idem para 
tópicos 
semelhante
s). 

 
14:29 

 
 
 
 
 

15:09 
 
 
 

21:18 
 
 
 

24:00 
 
 
 
 
 

24:32 
 
 
 
 
 
 

25:00 
 

25:15 
 
 
 

25:25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#3 
 
 
 
 
 

#2 
 
 
 
 

#1 
 

#8 
 
 
 

#1+#7 + 
 

#2 

 
(Mod: “até que ponto responde às necessidades da comunidade?”) 
 
Fazer uma pesquisa para efeitos de trabalhos académicos, recolha de alguma informação de um conjunto 
(~) de licenciatura, ai sim, isso vai responder a uma lacuna que temos. A mais-valia é essa, do meu ponto de 
vista. 
 
Questiono que estejam também a agregar, por exemplo Open Data, quando o Open Data é essencialmente 
para investigadores de topo, não para (~); será que não vai criar ruído termos essas fontes lá agregadas? E 
também questiono estar a agregar registos de blogs, etc., etc. 
 
(Mod e em relação à inclusão de Open Data e possibilidade dos utilizadores filtrarem as fontes/colecções 
por facetas: “Tentando conseguir one-size-fits-all, com as funcionalidades que vocês conhecem, não acham 
que será possível? (ajustar a pesquisa às necessidades do utilizador) ”) 
 
A possibilidade de criar uma rede social é uma mais-valia, a participação de todos para a construção do 
conhecimento; para além da agregação das fontes é uma mais-valia. 
 
Para além disso em relação às fontes de informação, seria também importante acrescentar, por exemplo, o 
Moodle. 
 
Cuidado com a informação do Moodle. 
 
(“Mod: O Moodle tem categorias, para que se possa filtrar os conteúdos a recuperar, que não sejam 
notícias, etc.?) 
 
Não 
 
No Moodle, os docentes poem lá informação que não sei até que ponto é isso se pode disponibilizar 
 
(Mod: “Não é Open Course Ware (OCW), é isso?”) 
 
Não 
 
Tu já tens fontes de OCW integradas 
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25:28 

 
 
 
 
 
 
 

26:08 
 
 
 
 
 
 
 
 

26:45 
 

26:55 
 
 
 

27:05 
 
 
 

27:25 
 

27:30 
 
 
 
 

 
 
 

“Todos” 
 

#2 
 
 
 
 
 

“Todos” 
 
 
 
 

“Todos” 
 

#2 
 

#3 
 

#7 
 
 
 

#4 
 

MOD 
 

#3 
 

MOD 
 

#3 

 
(Mod: “Consideram a integração de OCW como uma mais-valia?”) 
 
[sim mudo] 
 
Eu acho que tem muita informação com fontes diferentes, com objectivos diferentes e quando pesquisas 
vai-te buscar aquele aglomerado todo de informação, que para um utilizador que não tenha a tal “literacia 
da informação”, vai ficar baralhado 
 
(Mod: “ Se colocar a informação da fonte em cada registo na lista de resultados, isso ajuda?”) 
 
Sim 
 
(Mod: “Não estão a ver os utilizadores a filtrar pela fonte logo na página inicial?”) 
 
 
Não… 
 
Falta o Driver e é uma fonte importante 
 
É a mesma coisa que o RCAAP, só que a nível Europeu  
 
Exacto 
 
(Mod: “E tem registos?) 
 
Sim 
 
Em relação à página inicial, não… 
 
… por exemplo, a página que tem cá em baixo os assuntos [página inicial]..  
 
Exactamente, era isso que ia perguntar: 
 
Mais vale criares uma faceta nos resultados que no inicio 
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28.00 
 
 
 
 

28.35 
 

28.43 

 
[NPFG] 

 
 

#3 
 
 

[NPFG] 
 

#3 
 

#7 
 

 
[já está com essa faceta, nesse momento não tinha, mas à data desta transcrição já tem novamente essa 
faceta] 
 
Como tens coisas muito (~) parece que é tudo a mesma coisa mas são coisas diferentes 
 
[as fontes já não estão por ordem alfabética, como estavam na altura, mas sim agrupadas por categoria, 
algo que já estava planeado ser feito] 
 
Essa área de percorrer por área devia estar logo inicialmente 
 
…opção de refinar… ficava só a janela de pesquisa, livre (#3: “é isso”) e depois essas no momento (?) dos 
resultados, (~) … [opção de refinar] 
 

28.58 #6 Assim não tem informação a mais 

29.00 MOD Mas ele já está a fazer isso agora 

29.20 #3 O refinar do lado direito [facetas] devia estar do lado esquerdo 

29.31 #1 
 

“Todos” 

As categorias [página inicial], CDU, ninguém sabe 
 
(conversas trocadas) 

29.43 #1 Por fontes já está 

30.08 #6 Isso é para Profissionais da Informação 

30.42 #3 Só a caixa de pesquisa, mais nada. 

31.00 MOD E se pudéssemos logo colocar aqui [página inicial] um filtro por tipo de documento [em frente à opção do 
campo]? 

 #4 Mas isso já está associado à pesquisa avançada 

 [NSYS] [fazer a pesquisa já com um filtro aplicado tira muita carga do servidor] 

31.20 #6 … ter várias opções (~), ai é que vai acontecer a descoberta 
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31.30 MOD Precisava dessa vossa opinião: mostrar tudo “à lá” Google ou mostrar (~) muito restrito como no nosso 
OPAC, dar a possibilidade de filtrar logo na página inicial? 

31.40 #3 Dar a possibilidade de poder refinar 

33.05 #7 Qual o critério para a ordenação dos resultados 

33.14 MOD [explica formula de cálculo, que irá ter uma componente para dar mais relevância aos mais recentes entre 
registos semelhantes] 

33.45 #1 Esse é o algoritmo do RCAAP 

35.48 #1 Em relação às fontes, corre-se o risco de a certa altura estar-se a criar ruído em vez de se estar a melhorar o 
sistema. 
(…) 
A sensação que dá é que estás a indexar só por está aberto [em Open Access / Acesso Livre] 
Só porque está aberto vamos indexar… Não, acho que é mais adequado (…). Os Dados Abertos são para 
investigadores avançados e não devem ser indexados só porque estão abertos, só cria ruído. 
Por exemplo, OpenCourseWare (OCW), ok, está aberto, está bem… 
[NPFG: os registos OCW incluídos no Serviço não estão acessíveis livremente, via OAI; contudo, os 
cursos/módulos que os mesmos referenciam, esses sim, estão em Acesso Livre] 

37.15 #2 
--- 

MOD 
--- 
#1 

[confusão em relação a estar indexada a PubMed Central (apenas os registos que dão acesso ao texto 
integral, em Acesso Livre) e não a PubMed na integra (que tem muitos mais registos puramente 
referenciais, isto é, sem acesso ao texto integral do recurso)]. Questão esclarecida pelo MOD e #1 (fonte no 
Serviço tem mesmo a referência “PubMed Central”, para evitar esta confusão) 

 #4 
--- 
#2 
--- 

MOD 

[Registos duplicados entre RCAAP e RIA].  
[MOD indica método usado para evitar esta duplicação de registos.] 

38.33 #1 Inclusão de Dados Abertos cria ruído, só. 
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 MOD Partilham todos desta opinião, em relação à inclusão de Dados Abertos? 
[Todos: “sim” silencioso, reticente (uma grande parte parece não ter uma opinião formada sobre este 
ponto)] 

38.45 MOD Mesmo tendo neste Serviço um conjunto que doutra maneira não está pesquisável em mais lado nenhum? 
[NPFG: só apenas 2 ou 3 fontes de Dados Abertos das várias incluídas disponibilizam os registos via OAI-
PMH 

39.01 #2 Podes por isso como outro (~)… 

39.07 #3 Ponhas isso como mais uma faceta 
[MOD esclarece que já está assim] 

39.12 #7 
#3 

Como uma procura [pesquisa] alternativa [registos não incluídos na pesquisa geral?] 
[NPFG: possibilidade alternativa > na página inicial o utilizador poder estender a pesquisa a outros 
conjuntos/colecções que não fariam parte de um possível conjunto das pesquisadas por defeito [Dados 
Abertos, etc.] 

40.00 #1 Ao integrar Dados Abertos, também devias integrar estatísticas do INE, EUROSAT 
[MOD esclarece que EUROSTAT já faz parte do conjunto (via PublicData.eu) ] 

40.25 #1 Isto é um sistema de Informação bibliográfica. OCW ainda compreendo que possa ter o seu interesse, para 
o divulgar 
[MOD esclarece que a ideia base para este Serviço não era a de ser um Sistema de Informação Bibliográfica 
mas um Serviço de Descoberta de recursos, que podem não ser bibliográficos; o OCW não é informação 
bibliográfica] 

1.2 
 

41.35 MOD Para quem tinha a percepção de que certas fontes não eram relevantes, depois de experimentar o Serviço 
mudou de opinião? 
 
Como Profissionais da Informação vocês já as conheciam bem, não? 

42.15 #6 A questão bate mesmo nisso: como Profissionais da Informação estávamos no nosso mundo 

 MOD Neste caso, pedia-vos que tentassem se colocar “na pele” dos utilizadores; acham que mudariam de 
opinião em relação a certas fontes depois de experimentar o Serviço? 
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42:50 #1 … a resposta é “sim”… muito bom por causa das facetas. Se há mais-valia o sistema tem é essa. Outras 
coisas, nós podemos questionar, mas esta acho que sim. 

2. 
Quais 
gostariam 
de ver 
integradas 

43.45 MOD “”< A #3 já tinha mencionado o Moodle 

44.00 #2/#3 A-to-Z 

44.10  [MOD esclarece que o “A-to-Z” não está integrado, porque não permite, mas é possível lançar uma 
pesquisa imediata no “A-to-Z” (parametrizada automaticamente com o que se está a pesquisar), na entrada 
própria na coluna do lado direito, lista de resultados, por debaixo da facetas > ] 

 

44.30 #1 …mas reparem, o “A-to-Z” só permite a pesquisa a nível de títulos, não é uma informação bibliográfica 
que… 

44.50 #6 Lá está não pode ser considerado informação bibliográfica, o “A-to-Z” é uma coisa e … 
(…) 
Vai-se criar um nível de ruído 

45.37 #1 Não se compadece com o resto dos recursos 
 
(todos concordam) 

45.50 [MOD] Não tínhamos esta pergunta planeada, mas acham que está bem assim, abrir a pesquisa como um Serviço 
externo? 

46.00 (todos) Sim 

46.04 #4 Sim, mas não nunca saímos fora da plataforma  
(uso de janelas pop-up jquery para mostrar conteúdo externo) 
[MOD esclarece a razão do uso a esse recuso: maior integração, para que os utilizadores não se percam na 
navegação com a abertura de imensas janelas externas e ser fácil as fechar, basta carregar em escape, sem 
sair do sítio (lista de resultados ou registo) onde o utilizador está, que se abrisse nessa janela, depois voltar 
ao mesmo ponto na análise por exemplo dos resultados obrigaria a procurar o último visto] 

46.22 #7 Está muito, quase, claustrofóbico 
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46.35 #5 A questão da acessibilidade, leitura dos conteúdos daquela janela (por software como JAWS) 

46.50 MOD [mostra onde se pode abrir os links presentes nos registos como uma nova janela, isto é, sem ser em modo 
de popup (acesso rápido / pré-visualização)] 

47.30 #5 (fala sobre quando clicam em PDF no modo de visualização rápida, não conseguirem [utilizadores com 
necessidades especiais] ouvir nada) 

47.37 MOD (esclarece que haverá sessões e testes próprios de acessibilidade, sobre o qual não é o alvo desta sessão, 
que isso será visto em pormenor) 

48.20 #5 (levanta a questão da barra da facetas estar no lado direito) 

48.30 MOD (explica a razão de estar a coluna do lado direito) 
[NPFG: esta opção está também relacionada com o fluxo da pesquisa, pois só deve ser mostradas as opções 
de filtrar depois de verem os resultados – mesmo quando se usa software de leitura do ecrã como os JAWS] 

50.40 #4 Qual é o critério sobre o que está a ser mostrado no formato 

 MOD (explica que é ao mesmo tempo o formato e a tipologia do documento pois é assim que as fontes enviam) 

Avaliar o grau de 
importância que 

o 
enriquecimento 
do registo com 

informação 
externa, das 

recomendações, 
entre outras 

funcionalidades, 
e o nível com 
que permitem 

amplificar a 

3 
Integração de 
informação 
“formal”, 
qualidade da 
informação 
presente nos 
registos, 
incluindo a 
de valor 
acrescentado 
recuperada 
de serviços 
externos. 

52.22 MOD Em relação ao enriquecimento do registo com informação externa (…) [ver descrição no guião] 
Qual é a vossa opinião, o que acham da qualidade de informação ai incluída? 

 (todos) (consentimento geral) 

53.40 MOD Então recomendam e acham que devem ficar? 
(todos: sim “silencioso”, concordância sem grandes opiniões acerca disso)  

4 
Recomendaç

54.20 MOD [apresenta a funcionalidade] 
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cobertura das 
necessidades 

informacionais 
científicas via 
descoberta de 

novos 
documentos 

(rede social dos 
documentos); 

ão de 
documentos 
relacionados, 
efectuada 
com base nos 
metadados 
dos mesmos 

55.00 #2/#6 Parece que os registos não estão relacionados ao nível de assunto 
[MOD explica que tem a ver com o cruzamento de uma série de dados, campos: títulos com a mesma 
palavra que esse tem no título, mesmo que sobre outro assunto, do mesmo autor, etc., mas que é 
parametrizável] 

55.35 #7 (confirma que testaram e que as recomendações não tinham nada a ver com o registo visualizado) 

5 
Adição ao 
registo de 
informação 
“informal” 
(de fontes 
externas)? 
 
5.1 
Inclusão de 
avaliações e 
comentários 
provenientes 
da Amazon;     

56.30 MOD (explica a finalidade: avaliar da qualidade e pertinência para a pesquisa de um determinado registo) 

57.40 #8 (explica as diferenças do que estávamos a falar antes e agora neste ponto, comentários dos utilizadores, 
etc.) 

58.10 #2/#3 … é uma mais-valia 

59.40 #6 A parte da comunidade, acho que sim, faz todo o sentido, agora esta da análise (amazon)… [expressão 
facial:  “é questionável” / “nem por isso”]. Se não o tivesse… (não faria falta) 

1.00.00 #4 É daquelas coisas, “ah, porque se pode ter, tem-se… é mais um separador,… 

1.00.10 #6 (Idem) É mais tudo… 

1.00.17 #3 Atenção que essa análise da Amazon só vai aparecer para livros 

1.01.09 #6 Google Books sim, agora análises da Amazon é uma perda de tempo 

1.01.10 #3 A pessoa só vai ler se quiser 

1.01.23 #6 Eu não acho mal, só que se pode correr o risco de criar mais ruído 
 
(entretanto, resto do grupo mostra expressão de não ter opinião formada sobre o assunto) 

1.01.30 #1 #6, isso é verdade, mas a verdade que estando em baixo, numa zona (….) a verdade é que aparece 
arrumado, não aparece… 

1.01.48 MOD … numa página só, tudo ao alto. 
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1.01.58 #5/#4/#
3/#2 

Exemplares: ninguém sabe o que é isso  
[NPFG: termo usado nos OPACs] 
[é proposto o termo “Localização”] 
(MOD explica que no servidor de desenvolvimento já tem “Acesso” em vez de exemplares, uma vez que dos 
7.3 milhões de registo, apenas 230 mil são do OPAC, obras das Bibliotecas UA, tendo todos os outros uma 
ou mais URLs de acesso e o sistema usa o mesmo campo para armazenar essa informação). 

1.02.03 MOD (pergunta se concordam como está no servidor de desenvolvimento, e que agora já está no de produção: 
“Descrição” > “Acesso” > “Partilha e Discussão”.  
Resposta global (silenciosa): “sim”) 

5.2 
Módulo de 
Autor 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
cruzada com 
assuntos 
encontrados 
nos registos 
de 
obras/recurs
os desse 
autor; 

1.04.14 MOD (mostra essa funcionalidade) 

1.06.22 #1 A mim parece-me uma mais-valia 

1.07.00 #7 (quando se faz a pesquisa por autor, a informação que é mostrada dele é tão extensa que não se chega a 
reparar nos registos abaixo) 

1.07.51 #6 Se conseguir limitar a mancha a esse tamanho (cerca de 10 linhas)… 

1.07.53 MOD Podemos limitar ao tamanho que quiserem, tal como estou a fazer no resumo (por debaixo do título) no 
registo completo de obras que tem resumo… por exemplo 500 caracteres. 

Módulo de 
Assunto 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
PT [1º] ou EN 
[2º], procura 
em 
sequência) 

1.09.10 MOD (mostra essa funcionalidade, pois não foi testado / visto pelos participantes) 

1.10.31 #2 (offtopic) Como se faz a pesquisa, em Português ou Inglês? 
[MOD explica que isso já tinha sido um assunto abordado por #3 noutra reunião de apresentação do 
projecto, em Abril de 2012 (por causa do OPAC ter assuntos em Português e as fontes exteriores não 
portuguesas terem os assuntos em Inglês), e que tinha ficado combinado que iria tentar implementar um 
mecanismo que permitisse a pesquisa com termos em PT ou EN e dar os mesmo resultados e que 
entretanto já tinha mostrado isso a funcionar. Na sessão mostrou que inclusive numa pesquisa por mais do 
que um termo, podem-se combinar termos em PT e em EN que o sistema faz a pesquisa pelas diferentes 
combinações [por exemplo: 2 termos = 4 pesquisas num sistema sem essa funcionalidade]) 
(MOD explica que está a usar as BD das Autoridades da Biblioteca, EUROVOC e MeSH) 

 #8 Mas isso não fica mais complicado?... 
(MOD explica que podem utilizar a faceta da Idioma para filtrar) 
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(todos concordam que essa possibilidade da pesquisa bilingue é sem dúvida uma mais-valia) 

1.15.50 #6 Mas isso não cria confusão, estar a ir buscar em Português ou Inglês? 
(MOD explica que se o utilizador escolher um assunto em Inglês o sistema vai buscar a definição desse 
assunto à wikipedia Inglesa e se o assunto estiver em Português que vai à Portuguesa – explica que a 
wikipedia não permite a pesquisa global). 

1.16.50 #6 Será que se pode considerar a Wikipedia como uma fonte de referência? 

1.17.10 #3 Porque não recorrer à Infopedia? 
(MOD indica que vai explorar essa possibilidade) 
[NPFG: Infopedia não permite obter essa informação, pelo menos de uma maneira aberta, gratuitamente; 
para todos os efeitos é um Serviço comercial ao contrário da wikipedia] 

1.17.20 #2 Tudo o que vem da web requer uma análise (crítica) 

 Que 
fontes/recurs
os acham 
que deveriam 
ser incluídos 
(para o 
enriquecime
nto do 
registo ou 
orientação na 
pesquisa? 

  (Opiniões expressas dentro de alguns dos outros pontos) 

  
Gravação, parte II (ficheiro áudio: 2013-02-04 FG01_Parte_2.mp3) 

 

 
Saber da 

relevância dada 
às componentes 

participativas 
(UGC) presentes 

 
Qual a vossa 
opinião em 
relação à 
integração de 
informação 
“informal” ao 

00:48,604 
 

00:59,104 
 
 
 

#3 
 

MOD 
 

Todos 
 

“Eu é mais pelas estrelas” 
 
“As estrelas estão aprovadas?” 
 
“Estão” 
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no modelo 
proposto / 

sistema 
implementado  

registo 
(adicionada 
pelos 
utilizadores: 
análises / 
comentários, 
tags)?  
7 

01:05,045 
 
 

MOD 
 

#2 (et 
al.) 

 
#8 

“E as Tags tb?” 
 
“Tb” 
 
 
“Quanto mais se aproximar da hora do almoço mais concordamos com tudo... (risos)” 

Saber da 
relevância dada à 

descoberta de 
outros recursos via 
sua recomendação 

ou uso pelos 
restantes 

utilizadores 
 

(avaliar a 
importância da 

“Integração Social” 
-- histórico social 
de recomendação 

ou acesso ao 
documento:  

- “grau de 
sociabilidade do 

documento”; 
- “grau de 

centralidade 
actor/documento” 
na rede temática 

bibliográfica) 

8.1   PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2  PPT 
 
 
 
 
8.3  PPT 
 
 

01:13,084 
 
 
 

01:22,877 
 

01:31,384 
 
 
 
 

02:10,818 
 

02:19,947 
 

02:49,057 
 

02:55,076 

MOD 
 
 
 

#2 
 

MOD 
 
 
 
 

TODOS 
 

MOD 
 

#3 
 

MOD 

E em relação à partilha e comunidade? Como classificam em termos de importância a possibilidade de 
haver discussão nos registos e partilha nas várias redes sociais ou serviços web 2.0 de referência / 
comunidades? 
 
Está bem 
 
Explica que as discussões / comentários podem ser só locais, não partilhados no facebook, fica só registado 

na plataforma. Só se clicar em "publicar no facebook" é que ele faz a publicação do Facebook 

 

Qual a importância que dão a esta funcionalidade? 
 
É importante (silencioso). 
 
E em relação a isto que nós chamamos de “Listas Públicas", partilhas pelos utilizadores? 
 
Acho que (..) os utilizadores pedem por isso, acho que sim. 
 
Acham que seria um substituto possível da Bibliografia Recomendada? 

 
Saber da 

relevância que 
tem 

 
Importância 
do sistema 
permitir a 

02:59,565 #3 ... por exemplo. 
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a descoberta de 
utilizadores com 

interesses comuns 
(comunidades de 

utilizadores, 
formais ou 
informais) 

constituição 
de 
Comunidades 
ou Grupos 
temáticos 
(por 
documento / 
áreas de 
investigação) 

 
Considerações 
finais e globais: 

avaliar o impacto 
que modelo 

proposto 
(incluindo as 

propostas 
conceituais 

apresentadas na 
sessão) poderá ter 

na facilitação e 
promoção da 

Literacia 
Informacional dos 
seus utilizadores 

 
O sistema 
implementad
o, 
eventualmen
te 
complement
ado com 
funcionalidad
es 
conceptuais 
apresentadas
, facilita a 
autonomia 
dos 
utilizadores 
(preconizada 
por Bolonha) 
no processo 
de pesquisa e 
descoberta 
de recursos 
informaciona
is científicos? 
10 

03:15,863 
#8, #7, 

#6 
(concordam) 

  
03:20,683 #4 no registo aparece que pertence à Bibliografia Recomendada, não é? 

  
03:23,319 MOD 

por enquanto não. Para as listas é que mostra. (entretanto) ter o mapa dos locais de edições dos recursos 
encontrados, vale a pena? 
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05:20,182 #1, #4 não! 

  
06:40,075 #6 Gráfico dos anos de publicação não ajuda assim tanto. 

  

06:58,350 MOD 

Conceptual > pergunta, a rede social do documento, a recomendação de outros documentos de outros 
recursos baseada no uso/acesso aos PDFs dos documentos (registando e agrupando os acessos efectuados 
na mesma pesquisa), ou no histórico de empréstimos das Bibliotecas UA: “utilizadores que acederam a este 
documento também consultaram os documentos:” 

  
07:27,048 #7 é importante. 

  
07:28,985 

#6 (e 
todos) 

isso é importante, ajuda! 

  
07:29,844 #3 ajuda. 

  
07:41,114 MOD Consulta de grupos e seus membros? 

  
07:45,614 #6 nesta altura, está no mundo da rede social, "está-se bem". 

  
07:57,223 MOD É importante? Não é só porque está na moda? 

  
08:02,316 #6 entra aquela parte do factor "H", factor "Humano". 

  
08:16,326 MOD Esta parte, ver os recursos recomendados pelo grupo ou utilizadores individuais? 

  

08:29,261 #6 
Nós no facebook, metade dos meus amigos publica ... 90% das coisas não damos importância, mas em 99,9, 
lá aparece um que achamos até ter interesse e descobre-se um recurso que de outro maneira não o iria 
encontrar. 

  
08:43,369 

#8, #1 
(todos) 

concordam. 

  
09:00,746 MOD que acham disto: um utilizador poder seguir as publicações/artigos de um periódico? 
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09:26,524 #4 é um feed? 

  
09:29,295 MOD sim, via feed, por exemplo. 

  

09:30,495 

#4, #7, 
#8 (e 

restante
s) 

sim... sim. 

  
10:11,663 MOD (mostra que o sistema já tem feeds para todas as pesquisas efetuadas) 

  
10:29,209 MOD Seguir utilizadores com interesses comuns? 

  
10:59,625 #1 Filipe, só uma pergunta... seguir o quê?... o que o utilizador faz na plataforma 

  
11:13,640 MOD A ideia é 

  
11:15,648 #4 o que adicionam aos favoritos?... 

  
11:17,759 MOD 

É o que está ali: as partilhas que façam, os favoritos que adicionem às suas listas públicas (não às privadas, 
é claro) comentários, análises… 

  
11:29,013 #7 

o que está público (....) outras pessoas podem aceder... em vez de estar a ver tudo, ver só daquela pessoa 
que lhe interessa 

  
11:58,561 #6 para mim é tudo (....) no facebook (?) 

  
12:20,880 MOD última pergunta, melhor último tópico 

  

12:29,457 MOD 

vocês acham que vê como está implantado, eventualmente complementado com funcionalidades 
conceptuais como a apresentamos facilitar a autonomia dos utilizadores, de acordo com preconizado pelo 
Bologna, de acesso pesquisa e descoberta de informação? Acham que facilita a autonomia dos utilizadores 
eventualmente como está agora complementado com algumas componentes conceptuais que 
apresentámos, ou mesmo assim que o irá sempre ter com recorrer ao vosso o serviço de referencia? 
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13:13,930 #1 Não... 

  
13:17,975 #2 quem usa o serviço de referência, em princípio não é o público que vai o usar este serviço 

  
13:23,395 #1 agora que vai ser uma mais-valia nalguns domínios... 

  
13:27,765 MOD refazendo a pergunta, o uso do sistema requer alguma literacia informacional base à prior? 

  

13:44,376 #1 
o que é importante é, a tal história, é importante que qualquer utilizador desejavelmente tenha mais ou 
menos o domínio do que são as fontes a literacia aqui aplica-se ao contexto das fontes, à procura do 
contexto das fontes 

  
14:03,486 MOD nós não podemos colocar o sistema de (...) 

  
14:08,197 #1 Não, não uma das dicas mais importantes aqui, é que a designação da fonte esteja no registo 

  

14:30,135 MOD 
(sobre a informação das fontes, menu no fundo da página) mas se colocaramos isto a mostrar uma janela 
com informação é que se pode encontrar lá, que tipo de registos para quem é que se destina, se é para 
alunos (...) 

  
14:42,200 #1 

Não, não é para quem se destina, porque isso não é fácil -- um aluno do licenciatura pode estar a fazer um 
trabalho mais com fins de investigação -- não é linear 

  
14:53,597 #8 não é linear, pois não... 

  
15:00,424 #6 

cada sistema com a sua função -- vai ser uma mais-valia, vai ser algo mais para dar os utilizadores -- cada 
coisa vai ter a sua função 

  

15:47,481 MOD 

neste sentido, aproveito e faço a última pergunta: consideram que o sistema dota o utilizador de 
informação e ferramentas que facilitam o processo de selecção de recursos adequados às suas 
necessidades, componente vital no fluxo de uma correcta literacia informacional, dá ferramentas? O 
sistema neste momento tem informação suficiente e ferramentas que permitam fazer uma boa seleção de 
recursos? 

  

16:28,867 #1 

tem a ver com o que eu disse no início relativamente às fontes, que é o facto de estarmos limitados às 
fontes que ... hoje em dia tudo o que são deste género depende da tecnologia e não de que o que seria 
desejável... nós temos noção dessas limitações da tecnologia e do mercado da informação, não é? Para nós 
que conhecemos obviamente o marcado da informação, percebemos que está aqui é o pode ser agregado 
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e que se adequa mais ou menos a um tipo de necessidades, certo? Nesse ponto de vista sim é verdade. 

  
18:13,948 MOD 

Isto que (coloquei) aqui como demo, se fosse possível colocar mais, isto está apenas como demo, não 
queria muito avançar por aqui 

  
18:24,625 #1 acho que ninguém percebeu o que isso era... 

  
18:30,492 MOD 

são os artigos publicados nas 13 revistas recomendadas pela JISC para a área da Bibliotecnomia e Gestão de 
Bibliotecas. 

  
18:51,634 #1 

isso para o utilizador não vai interessar nada… vai ser raro o utilizador que vai quer pesquisar por estes 
assuntos. 

  
18:58,780 MOD 

isto é apenas uma pequena demonstração da vossa àrea. Isto só está para acesso UA e enquanto é 
assinado (mas o registo continuará na base à mesma) 

  
19:36,650 #1 estás a perguntar se tem interesse fazer um índice temático das revistas 

  
19:47,223 MOD 

não é uma b-on, um PrimoCentral, nós não temos licenças para aceder aos registos como eles têm. Mas se 
conseguissemos recuperar, isto tinha interesse? É conceptual, neste momento. 

  
20:07,319 #6 mas isto não leva a uma manutenção? 

  
20:10,406 MOD 

esse é o problema, não é automático... é uma tecnologia que estou a desenvolver neste momento e ainda 
está muito verde. 

  
20:18,475 #1 isso não há dúvida que vai enriquecer o sistema. 

  
21:29,992 MOD era mesmo esta a última pergunta 

  
23:50,907 MOD Mais uma vez muito obrigado pela PRESENÇA e GENTIL COLABORAÇÃO! 

  

27:51,193 #1 
A gente não se importa que coloques a fotografia no facebook, ninguém se importa, pois não (TODOS: 
NÃO) >> NOTA MOD: essa foto era apenas para uso pessoal e não foi partilhada de modo algum em redes 
pessoais, grupos ou mesmo com outra pessoa! 
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Avaliação do modelo proposto para a 
pesquisa, descoberta e recuperação de informação científica,  

agregador e participativo – Análise Qualitativa (de Discurso) dos FGs 
 

FG02: Alunos de Licenciatura (1º Ciclo) (22 Fev 2013) * 5 Participantes 
 

Objetivo 1: 
Saber até que ponto o modelo proposto / sistema implementado contempla a “dieta informacional” (grau / nível) dos utilizadores desta comunidade, 
via agregação de registos de diferentes fontes (integração) e qual a solução ideal percecionada pelos utilizadores. 
 

 

Ponto  
induzido em 

discussão 

Subtópico 
(ver Guião) 

Referenc.  
temporal / 
gravações  

Cod do 
Particip 

Falas onde isso é expressado 
 
Ficheiro áudio, parte I da gravação: 2013-02-23 FG02_Parte_1.mp3 

 
Em relação às 

fontes integradas 
no sistema, que 

mais-valias, 
inconvenientes 

encontram na sua 
inclusão  

 
1.1) 
Fontes 
integradas 
no sistema: 
que mais-
valias, 
inconvenie
ntes 
encontram 
na sua 
inclusão; 
 
+ 2) 
Quais 
gostariam 
de ver 

19:08,566 MOD 

Para quem fez pesquisas, a primeira pergunta: para além dos registos do OPAC, RIA e das 
Revistas.UA, e outras as fontes incluídas, tudo o que é Acesso Aberto e as colecções especiais,  
tem uma opinião formada sobre relevância, da percepção do valor que tem para vosso estudo? 

20:07,000 #3 

O que me interessa bastante para pesquisa são livros -- Em relação aos que vocês já têm 
disponíveis nesta plataforma, encontrei alguns que são do interesse geral, mas propriamente 
para o meu curso em questão, encontrei poucos que poderão ter algum interesse, o que me 
deixou um bocado desiludida, pois pensei obter mais livros que me pudessem ser úteis. Gostaria 
de ver mais livros na minha área disponíveis porque isso tem bastante interesse. -- Curso: 
Psicologia 

21:10,092 MOD 
poderei transmitir essa mensagem aos Serviços, o que poderá fazer diretamente com os colegas 
lá da Mediateca. 

21:24,877 #3 

Tem uma coisa boa que às vezes me ajuda é ir para lá para a Biblioteca <qual?> para ler 
determinados livros que aqui não estão disponíveis. O facto de os termos online ajuda-nos 
bastante, é um acesso muito mais rápido e muito menos dispendioso por não termos que 
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integradas 
 
(podem 
fazer parte 
da entrada 
1.1, mesma 
linha na 
grelha, 
como uma 
última 
coluna – 
idem para 
tópicos 
semelhante
s). 

fotocopiar. Acedemos à parte que nos é útil, e a partir dai faremos o nosso estudo, a nossa 
investigação. 

22:17,688 MOD Destas coleções, como por exemplo a DOAJ, encontrou algum que lhe interessa? 

22:30,056 
#3 + 
MOD 

<replicam pesquisa por "psicologia da educação"> 
<restriçao a livro: sistema encontra várias entradas> 

24:14,768 #3 da pesquisa que eu vi, era só um... mas sou sincera, não tive muito tempo para pesquisar. 

24:29,503 MOD mas era de um assunto específico?... por acaso aqui está-nos a dar 940 livros... 

24:35,441 #3 psicologia da educação ética e dilemas éticos;  

25:32,608 OBS 
MOD está a dar um caractere muito tecnicista à sua intervenção... alunos de licenciatura não 
sabem o que é o OPAC, é capaz de ser um bocado uma "chinesice"... 

25:55,185 #1 não acho um bocado "chinesice"... 

25:56,953 OBS Não? Ainda bem! (risos) :) 

26:07,889 OBS 

<contextualiza, centra a discussão no Fócus do FG, o paradigma do Catálogo Bibliográfico e de 
não se poder fazer nada em cima dessa informação VS o modelo proposto, recolha e estímulo de 
UGC / uso dessa informação para ajudar na descoberta de outros recursos relevantes >> 
utilizadores criem determinadas no sistema. 

28:50,167 #3 interagir e inserir informação que depois é aproveitada por outros 

28:54,787 OBS exactamente. 

29:02,367 MOD 
Muito bem, vamos analisar ponto-a-ponto... Basicamente o que pretendemos saber é do 
Catálogo Bibliográfico 

29:22,887 #5 o OPAC é o doc.ua.pt, é esse? 

29:24,983 MOD é a coleção das obras das várias Bibliotecas da UA 
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30:25,242 MOD 

(retoma a discussão): A primeira pergunta é se consideram as fontes integradas relevantes para 
o vosso estudo. Quem testou, as conhece ou testaram o sistema: qual o nível de relevância dada 
à sua inclusão / o sistema agregar essas fontes? 

30:48,576 #2 

Eu pessoalmente não utilizei, não fiz quase nenhuma pesquisa aqui em quase nenhuma destas 
fontes que aqui se encontram... não tenho propriamente uma opinião para dar, formada... ... 
mas por outro lado, diria que, que quanto mais fontes for buscar, melhor para mim, melhor para 
a minha pesquisa, não é? Se eu conseguir encontrar um milhão de livros, é melhor que encontrar 
só cem livros... claro que por outro lado vou ter mais ruído e vai ser mais difícil distinguir qual é o 
livro que quero especificamente para o meu assunto... mas por outro lado, prefiro ter mais 
respostas que menos respostas. 

31:49,151 #2 
Este motor de busca vai ser para ser livre, semelhante ao Google, ou limitado a utilizadores da 
Universidade de Aveiro? 

31:59,588 MOD 

Acesso livre, mas os utilizadores da Universidade terão é acesso à ligação ao seu espaço pessoal 
na Biblioteca (Catálogo Bibliográfico)... e poderão fazer a gestão dos favoritos, adicionar tags, 
comentários aos recursos, etc. 

32:32,987 #2 

Eu fazia mais a questão no sentido de... estávamos a falar na questão dos dados, eventualmente 
dados "crus" que ai apareciam  para nós fazermos a nossa própria pesquisa (investigação), o 
nosso próprio tratamento de dados, se isto for livre à semelhança do Google vai me dar bastante 
jeito no sentido que se tiver algum trabalho, por exemplo até pode ser extra curricular, se eu 
tiver algum trabalho de pesquisa de dados, estatísticos, para uma empresa, por muito simples 
que seja, talvez esses dados me venham a ser viáveis. 

33:03,662 MOD 
<elenca sumariamente as fontes dos Dados Abertos agregados no Serviço> Mais alguém tem 
uma opinião que queira partilhar sobre as outras fontes que ali estão? 

33:48,233 #5 
Eu também entendo isto como um motor de busca para fontes bibliográficas. Eu ao colocar lá 
em cima, ele vai buscar a todas as fontes,  certo? 

34:16,982 MOD <confirma> 
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34:21,903 #5 
Eu coloquei literatura infantil e ele não me devolveu nada... sem aspas e sem nada... acho que 
coloquei (por) "assunto". 

35:01,322 MOD 991... 

1.2 
 35:03,385 MOD 

<indica que para o Serviço é igual fazer a pesquisa pelo(s) termo(s) em Português ou Inglês (ou 
combinação de ambas as formas), que ele devolve os mesmo resultados > 

35:54,671 #5 (...) da wikipédia. Está a ir buscar à wikipédia. 

35:58,996 MOD 
Está a ir buscar informação em tempo real à Wikipédia, que é uma coisa que vou também 
perguntar a seguir, que dos assuntos, quer dos autores. 

37:34,863 #5 
Outra questão, mas apenas uma mera opinião, sugestão: a ideia acho que está muito boa, nem 
que seja só internamente (fontes internas), o nome não é muito apelativo. 

2. 
Quais 
gostariam 
de ver 
integradas 

38:07,430 MOD 
<explica que "iia" (lê-se: "ya") é apenas um nome de código do projecto e que no fim 
tencionávamos solicitar sugestões para o nome final / público deste Serviço> 

39:53,786 MOD 
mais alguma opinião que queiram partilhar sobre as fontes, alguma que achem estar a mais, que 
não faz sentido ser incluída?... Por exemplo, o OpenCourseWare, os cursos online, acham que faz 
sentido estarem aqui, são relevantes para o vosso estudo?... 

40:32,607 #1 sinceramente eu não conheço a maior parte deles, mas diria que "estorvar, não estorvam", ... 

40:48,321 #5 
... e uma vez que tem as segundas opções (facetas na página de resultados), podemos depois 
restringir, eu acho que se pode retirar o ruído 

40:59,125 #1 > #5 ou o reduzir bastante. 
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41:01,784 MOD 
<explica como o Serviço permite a descoberta a partir de uma pesquisa vazia e depois restringir 
por facetas (fontes, assuntos, etc.) 

43:13,880 MOD 
A pergunta é: acham que este sistema de navegação, de restringir a pesquisa, poderá 
eventualmente vos ajudar a encontrar o que pretendem, tirar o ruído da pesquisa? 

43:13,965 #1 
Eu acho que sim... pesquisa está ordenada por ordem de relevância.  
Qual é a variável que define a relevância de uma pesquisa? 

43:20,029 MOD 
<explica como é calculada relevância: de acordo com a frequência do(s) termo(s) e em que 
campo (acima de tudo)> 

44:54,226 #1 
Então se por exemplo, se um artigo que apareceu numa revista que tem mais renome do que 
outra, não irá prevalecer em relação a outro por aparecer noutra revista menos... 

45:07,171 MOD 
Em relação à fonte, é uma avaliação que tem que ser feita pelo próprio utilizador, pois não 
temos acesso a esses dados (métricas, por exemplo o Factor de Impacto / JCR). 

46:55,753 MOD 
<explica a integração (possível) do SJR, mas só se pode consulta nos registos da pesquisa EBSCO 
e dentro do próprio registo -- não é, ou pode sequer ser, utilizador para o cálculo da relevância> 

48:13,531 #1 

Nos artigos ou os diferentes locais que estamos a obter, não há nenhum sistema idêntico ao 
sistema de "like" do facebook?... Como estava a dizer parte mais social, de interação e de 
partilha, pensei que poderia ter a mesma ferramenta de ..., sistema de "like" do facebook de um 
artigo ganhar relevância por receber vários "likes" de vários utilizadores. Mas eu estava a 
mencionar isso (?) porque acho que a ciência é um campo que não obedece a "modas" e estar a 
respeitar uma variável que está diretamente relacionada com as "modas", acho que estaria um 
bocado (...), seria uma ferramenta um bocado distante do objetivo da plataforma. 

49:42,035 MOD 
mas é pró ou contra isto [a componente de recomendação social] contar para o peso, cálculo da 
relevância? 

49:50,171 #1 À priori diria que seria contra, mas não sei se não avaliaria a situação completamente de ... 

49:55,504 MOD Então para já o melhor é deixar, mostrar quantas vezes o recurso recebeu um "like"?... 

50:06,987 #1 
A partilha é (...) interessante(s), likes é que não sei se seria uma informação "barulhenta", 
porque lá está, teria que ser uma coisa que é dinâmica, evolutiva, mas os dados adquiridos são 
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absolutos não são móveis, não são ... 

50:27,762 MOD 
... podem ser efémeros... pode ser um like naquele momento, mas... aliás, no campo científico, o 
que é verdade hoje, pode ser "completamente mentira" amanhã. Compreendo que esteja a 
mencionar que seria induzir em erro fazer isso. 

Avaliar o grau de 
importância que 

o 
enriquecimento 
do registo com 

informação 
externa, das 

recomendações, 
entre outras 

funcionalidades, 
e o nível com 
que permitem 

amplificar a 
cobertura das 
necessidades 

informacionais 
científicas via 
descoberta de 

novos 
documentos 

(rede social dos 
documentos); 

3 
Integração de 
informação 
“formal”, 
qualidade da 
informação 
presente nos 
registos, 
incluindo a 
de valor 
acrescentado 
recuperada 
de serviços 
externos. 

51:13,427 #5 logo que é visto, ele vai para o facebook 

51:16,864 #1 Sim a partilha do facebook, não... 

51:18,586 #5 ... o acesso e essa partilha no facebook ou outras redes não (...) [concorda]... 

4 
Recomendaç
ão de 
documentos 
relacionados, 
efectuada 
com base nos 
metadados 
dos mesmos 

52:01,789 #5 

E outra questão: (... Sapo Campus ...) ... são coisas distintas e a questão é: de tanto quererem 
agregar, acabamos por ter tantas plataformas dispersas, a questão é será que esta vai ser uma 
agregadora ou vai ser mais uma? Se as outras depois continuarem disponíveis de forma solta, 
qual vai ser a utilidade real... Como ideia acho que está excelente, a questão é se vai ser uma 
adicional, que é mais uma que é lançada, percebe? Acho que é o Sapo Campus, não sei se é o 
Sapo Campus, sei que é também uma... um dos objectivos daquilo é ser mais agregador, mas 
não sei se vai ter a utilização por toda a Comunidade. 

53:32,194 #3 

Uma das coisas que eu acho está mal de certa forma é que quando se implementa qualquer 
coisa, é não se informar a Comunidade, para que as pessoas tirem proveito das coisas. Ao 
implementar uma ferramenta, todos tem o direito de participar e usufruir dela, acho que isso 
deveria ser característico de todos...  e não (...) a população académica não sabe da existência de 
uma determinada ferramenta 

53:58,210 #5 
No projecto final de licenciatura, nós vamos (...) blogue do projecto ("nós" ano, não "nós" eu só), 
o coordenador da disciplina aconselhou-nos a irmos partilhando... (... wordpress ... ) já há um 
Sapo Campus... Somos livres de participar no facebook, etc., mas para já estão a usar o 
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Wordpress. 

5 
Adição ao 
registo de 
informação 
“informal” 
(de fontes 
externas)? 
 
5.1 
Inclusão de 
avaliações e 
comentários 
provenientes 
da Amazon;     

54:51,352 MOD  <pergunta se é o Wordpress dos blogues da UA (blogs.ua.pt) ou se é externo> 

54:55,964 #5 
Acho que é wordpress.com. E tendo o blogs.ua.pt, acaba uns coisas por... sentir que estamos a 
criar coisas que é mais uma, isso é que é pena. 

55:31,344 MOD  <mostra os vários blogues de blogs.ua.pt agregados> 

56:25,068 #5 
(SAPO Campus) Eu já assisti a uma apresentação dele e acho que é (excelente)  A percepção, 
enquanto parte da comunidade académica, é que é mais uma ferramenta e será que vai ser 
agregadora? 

57:42,909 MOD 
<informa que os conteúdos que o Serviço tem estão completamente abertos, que o SAPO 
Campus ou outro serviço da UA ou externa à UA podem vir buscar livremente todos os 
conteúdos> 

57:48,639 #5 Isso é que era interessante... 

57:50,758 MOD Tudo, tudo... está tudo completamente aberto, em formatos de partilha, protolocos standard. 

57:56,658 #5 Andamos todos em paralelo e depois nunca nos encontramos. 

58:36,827 #5 
Eu estou a falar como utilizadora, elemento de uma determinada comunidade, não faço a 
minima ideia como isso funciona por detrás. 

58:47,701 MOD Sim, os utilizadores não precisam de se preocupar com isso. 

59:15,421 MOD 
<explica que eventualmente este Serviço poderia substituir, seria o Catálogo Bibliográfico das 
Bibliotecas UA [e apenas esse serviço], mantendo-o contudo em funcionamento> 

01:00:32,4
33 

MOD 
<explica que não é intenção deste Serviço substituir as fontes que o mesmo agrega, e em relação 
aos da UA, que todos tem a sua razão de existir enquanto Serviços distintos, que este Serviço é 
apenas uma "capa" sobre os mesmos> 

01:00:38,3
03 

MOD 
Estão totalmente sincronizados [este Serviço e os que ele agrega] uns com os outros, graças a 
serem Sistemas Abertos, por isso ser fácil os sincronizar. 
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Gravação, parte II (ficheiro áudio: 2013-02-23 FG02_Parte_2.mp3) 

 
5.2 
Módulo de 
Autor 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
cruzada com 
assuntos 
encontrados 
nos registos 
de 
obras/recurs
os desse 
autor; 

00:00,134 #2 
Cada um vai ter login neste Serviço, isso significa que o Professor pode partilha logo 
diretamente, por exemplo, Bibliografia Recomendada com os alunos, vai ter informação por 
email?... como é que isso funciona?... 

00:13,008 MOD 
<indica o que está implementado: da Bibliografia Recomendada às listas públicas partilhadas 
(dinâmicas)> 

01:00,075 #5 

Não sei se era isso que #2 estava a dizer ou se agora vou acrescentar alguma coisa. Nós temos o 
Moodle, onde temos programas das disciplinas e onde há uma série de bibliografia 
recomendada, logo à partida, ou seja, a maior parte desta bibliografia existe cá internamente 
seria interessante, não sei se isso pensado ou não, que houvesse uma ligação em que o 
Professor quando faz a disciplina tenha já a bibliografia recomendada para a disciplina e que nós 
aqui tivéssemos acesso à unidade curricular e essa bibliografia nos aparecesse. Não sei muito 
bem como em termos informáticos... 

01:45,132 MOD Através do Moodle?... 

01:46,578 #5 Não, sei lá, através daqui 

Módulo de 
Assunto 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
PT [1º] ou EN 
[2º], procura 
em 
sequência) 

01:47,821 MOD Aqui já está. 

01:48,971 #5 

Haver uma ligação com o Moodle, existe o A, o B e o C... que o professor daquelas unidades 
curriculares fizesse um clique, não sei... escolhesse a bibliografia, nós estando escritos (...) Por 
exemplo, cada que um professor lança qualquer coisa no Moodle, eu recebo um email, não é? 
Depois vou ao Moodle ver. Era aparecer logo a bibliografia 

02:20,958 #1 e #5 em vez de aparecer o nome do livro, aparecia já o link para ir (#5) diretamente ao livro. 

02:33,107 MOD Eu julgo que é muito isto que... 

02:36,050 #5 
Por exemplo, temos a Unidade Curricular de... (...) Língua Estrangeira. A bibliografia é aquela, eu 
acedo à Unidade Curricular, tenho logo a bibliografia que é recomendada e o acesso... Em vez de 
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estar a pesquisar livro "não sei quê", vou ao programa ver qual é o livro recomendado... agora 
vou ali ver qual é, é ter logo aqui com o Utilizador Universal (NOTA MOD) 

03:10,092 MOD 
Por exemplo se o Professor fizer isto: Unidade Curricular Literatura Infantil, lista(?) de recursos 
recomendados para "xpto"... se colocar como sendo pública. Agora tudo o que eu adicionar... 

03:39,481 #5 

Não são 100 mil, são 6, 7, 10 ou 12... a que vem no programa, pelo menos aquela básica. Eu 
tenho aqui, com o meu Utilizador Universal, ter também as minhas disciplinas, as minhas 
Unidades Curriculares, a que eu estou inscrita. Eu pessoalmente, que já estou no 3º ano, o ideal 
seria não ter só as do ano (?) Eu chego, selecionar Unidade Curricular e ver(?) a bibliografia 
recomendada logo. 

 Que 
fontes/recurs
os acham 
que deveriam 
ser incluídos 
(para o 
enriquecime
nto do 
registo ou 
orientação na 
pesquisa? 

05:35,883 #2 
Não vai aparecer logo, mas é uma pesquisa, pesquisa pela lista. O Professor diz que têm a lista 
UC e qual o nome da cadeira, e vai encontrar logo todos os que lá tiverem. 

 
Saber da 

relevância dada 
às componentes 

participativas 
(UGC) presentes 

no modelo 
proposto / 

sistema 
implementado  

 
Qual a vossa 
opinião em 
relação à 
integração de 
informação 
“informal” ao 
registo 
(adicionada 
pelos 
utilizadores: 
análises / 
comentários, 
tags)?  
7 

05:45,282 #5 Mas não dá para ir ao Moodle, então? 
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Saber da 
relevância dada 

à descoberta de 
outros recursos 

via sua 
recomendação 

ou uso pelos 
restantes 

utilizadores 
 

(avaliar a 
importância da 

“Integração 
Social” -- 

histórico social 
de 

recomendação 
ou acesso ao 
documento:  

- “grau de 
sociabilidade do 

documento”; 
- “grau de 

centralidade 
actor/document

o” 
na rede temática 

bibliográfica) 

 
 
 
8.1   PPT 
 
 
8.2  PPT 
 
 
 
 
8.3  PPT 
 
 

05:47,775 MOD 
Por exemplos, listas públicas, pode subscrever, mesmo fora do login, qualquer pessoa consegue 
ver isto. Eu tenho aqui a possibilidade... 

 

Saber da 
relevância que 

 
Importância 
do sistema 

06:04,864 OBS Moodle é uma coisa muito cega, não é uma base de dados. 
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tem 
a descoberta de 
utilizadores com 

interesses 
comuns 

(comunidades de 
utilizadores, 
formais ou 
informais) 

 

permitir a 
constituição 
de 
Comunidades 
ou Grupos 
temáticos 
(por 
documento / 
áreas de 
investigação) 

 
Considerações 
finais e globais: 

avaliar o impacto 
que modelo 

proposto 
(incluindo as 

propostas 
conceituais 

apresentadas na 
sessão) poderá 

ter na facilitação 
e promoção da 

Literacia 
Informacional 

dos seus 
utilizadores 

 
O sistema 
implementad
o, 
eventualmen
te 
complement
ado com 
funcionalidad
es 
conceptuais 
apresentadas
, facilita a 
autonomia 
dos 
utilizadores 
(preconizada 
por Bolonha) 
no processo 
de pesquisa e 
descoberta 
de recursos 
informaciona
is científicos? 
10 

07:02,998 OBS 
<Explicação sobre como é carregado a Bib Recomendada no Acesso e PACO,  e um print para PDF 
feito ai e feito o upload no Moodle> 
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07:46,610 #5 
é disponibilizado em PDF no Moodle, mas essas referências, muitas delas existem aqui, a 
questão é, desta perspetiva bibliográfica, ter ali um de tal (...?...) e estarem lá as Referências 
Bibliográficas.  

  
 MOD 

O que está a dizer basicamente é o que temos aqui, por enquanto sou isto é que nos foram 
facultados, e aí pode pesquisar quer pelo nome do docente, pela unidade ou pela ... 

  
 #5 

Escolha por exemplo uma unidade curricular, (...), ah estão ali... eu estava a dizer era dentro de 
uma unidade curricular. 

  

 MOD 

e aqui estão as 5 obras recomendadas pelo professor. Como foi gerado a partir do ficheiro do 
PACO, não tem outras obras que não as que estão na Biblioteca. Atenção, exceto as obras da Bib 
tudo isto tem acesso ao texto integral, desde que estejam cá dentro da UA ou com VPN, se 
estiverem fora. Tudo, tudo... 

  
 #3 todos os livros que nós podemos consultar na Bib ou Mediateca estão assim? 

  
 MOD 

Em texto integral não, tudo o que é físico tem que ser nas Bibliotecas. Nós consideramos essas 
obras acessíveis porque estão aqui ao lado 

  
 #3 

às vezes são tão poucas para tantos utilizadores que é complicado aceder a elas. Há 
determinadas bibliotecas que conseguem fazer a digitalização dos livros... 

  

 MOD 
Mas isso é contra os direitos de autor, digitalização não autorizada (que o quase sempre o é), 
poderíamos ter para consulta nos PCs da Biblioteca, fora disso é contra os direitos de autor. 
Agora está a ser feito para os alunos com necessidades especiais e apenas só nesse caso. 

  

 #2 

Há bocado quando perguntava pela bibliografia e a relação com o professor, a minha pergunta ia 
no sentido, se ia haver de alguma forma entre uma aproximação entre professor e aluno, se ia 
haver aqui uma maior interação especialmente a nível extracurricular... Ou seja temos a 
bibliografia, procuramos pela UC, vemos a lista, mas mais do que isso durante uma aula a 
professora lançou uma pergunta pertinente, sobre uma leitura pertinente, vai chegar ao fim do 
dia e vem a esta ferramenta, e partilha com os alunos, "isto era o que eu estava a falar, isto é o 
que podem ler se quiserem ficar mais informados", e o aluno mediante aula que teve, pode ter 
mais o menos interesse, e acede ao documento. Ou seja, se havia alguma alteração mais ou 
menos deste estilo, parecida com o facebook. 

  
 MOD 

Essa é uma das perguntas que nós vamos fazer a seguir, de haver comunidade, digamos. Isto que 
estávamos a mostrar aqui as listas públicas, nós tínhamos a intenção de haver listas partilhadas, 
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em que várias pessoas poderiam adicionar e outras, mediante autorização dos "donos" da lista, 
digamos, poderiam a consultar, um misto entre o público e o privado. E ao dizer esta é uma lista 
partilhada, ela ficar logo no espaço pessoal dos utilizadores com quem ela é partilhada. E ter 
alertas de foi acionada aquela lista, assim como as obras foram adicionadas a cada uma das lista, 
quando entram no espaço pessoal ou por mail. 

  

 OBS 
Inclusive o professor da unidade curricular 23456 pode partilhar a lista, e automaticamente 
todos os alunos inscritos nessa disciplina ficam com acesso à mesma e a receber as suas 
atualizações. 

  
 MOD Exactamente! 

  

 OBS 
O sistema visa contemplar duas mais-valias importantes que são a de agregação de conteúdos e 
agregação de pessoas, porque eventualmente as pessoas são uma mais-valia se estiverem 
agregadas. 

  

 #5 

Voltando à Literatura Infantil, que é uma área que me interessa, já não volto a ter contacto (após 
ter terminado a UC) e não sei as novidades, não vou saber as coisas da área. Por acaso a minha 
professora faz partilhas via Scoop.it e muitas coisas no facebook, ou seja eu vou continuar a ter 
acesso a novidades e a artigos e a uma série de coisas da área. 

  
 MOD Está a dizer que isso é bom? 

  
 #5 Sim, porque é uma área que me interessa. 

  
 MOD Já não tem acesso ao Moodle (...) 

  

 #5 

O facto de partilhar no facebook as coisas que divulga no Scoop.it, para mim é muito importante. 
Eu vou continuar a ter acesso a Bibliografia da área, ou seja, se eu quiser se eu quiser manter-me 
no grupo, não me retiram o acesso, ponto final. Apesar de já não ser aluna de um determinado 
professor, posso continuar com uma ligação com ele. 

  

 MOD 

A nossa visão partilhada para o sistema, e até porque há cada vez mais uma aposta na 
dinamização da rede de antigos alunos da UA, dos mesmos continuarem a poder aceder a este 
Serviço, continuar a o utilizar, mesmo já não estando na UA. A ideia é que os utilizadores vão 
deixando valor. Até tínhamos a ideia de fazer a integração de login com facebook / twitter para 
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ser mais fácil o acesso. 

  
18:40 #5 

Essa integração com o facebook é cada vez mais importante, pelo uso profissional que fazemos 
cada vez mais dele, mas eu gosto de separar as coisas. 

  
19:10 MOD 

Mas a ideia era ter isso apenas como uma opção. Já agora e acerca de uma possível opção de 
"Remember me" aquando do login, o que acham dessa possibilidade? 

  
20:28 #1 Eu acho bem.  

  

20:31 #5 

Prefiro manter activo, mas deve-se manter como uma opção porque há pessoas, ou porque 
estão num espaço público ou sabem que há muita gente a usar ali aquele computador, acho que 
seria mais fácil meter essa opção. Se ele "decorar" a minha password no PACO ou no Moodle, 
quando eu for a outros serviços da UA, ele também assume. Ainda bem! Ou seja, eu não preciso 
de em cada página dizer, "sim quero". 

  
21:36,020 MOD 

<explica a implementação de SSO (Single Sign On) na Universidade de Aveiro e que se pretenda 
que o Serviço de Descoberta também venha a estar incluído> 

  
21:45,165 #5 

Se eu coloquei uma vez, e quando me memorizar num deles, quando eu vou a um site da UA, ele 
aparece o meu nome e a senha e ok, eu tenho que fazer o Ok. 

  
22:17,411 #5 

Fala sobre a interação de single sign on existente no campus UA para os diversos serviços 
centrais da UA:  moodle, mail, PACO entre outros. 

  
23:31,392 MOD fontes que queiram sugerir da vossa área, que usam? 

  
23:57,982 #5 As Bases de dados que estão listadas no site da Biblioteca não está incluídas aqui, pois não? 

  
24:47,366 MOD  Explica que qualquer pesquisa numa destas fontes terá que ser lançada externamente 

  
25:47,041 #5 exportar para o EndNote 

  
25:55,111 OBS <Explica que o sistema já tem a funcionalidade de exportar para EndNote> 

  
27:00,951 MOD Depois de fazerem pesquisas, alteraram a opinião sobre as fontes presentes aqui? 
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28:01,375 #1 Como é que a plataforma irá fomentar a ligação utilizadores estão a fazer a mesma pesquisa? 

  
28:49,840 MOD Opinião sobre conteúdos colocados pelos utilizadores resumos, avaliações , etc. 

  
31:18,296 #3 Resumos, abstracts são relevantes ajudam a selecionar os artigos 

  
31:53,611 #3 Muitas vezes os resultados recuperados não são relevantes 

  
33:15,863 #4 

No caso da produção de informação (?) está bem estruturado, resultados são relevantes para 
pesquisa 

  
34:40,844 #3 

Explica que resultados não foram relevantes porque os termos pesquisados tem vários 
significados em diferentes contextos 

  
34:45,857 MOD Contexto é fundamental 

  
35:00,715 #1 Sugeria ver um mapa disciplinas para colocar os temas em contexto 

  
35:16,753 MOD <mostra módulo de autor, dados vindos da Wikipedia e lista de obras na Biblioteca> 

  
38:39,340 #3 Gosto desta funcionalidade 

  
38:51,556 #2 

É sempre da wikipedia? Gosto consultar wikipedia mas não de tirar lá informação (para fins 
científicos / académicos). 

  
41:23,107 #5 

Informação está na wikipédia muitas vezes tem fontes em baixo, fidedignas, a wikipédia pode 
ser um meio de partilha 

  
42:30,737 MOD 

Gostaríamos de incluir infopédia mas sendo produto comercial, de assinatura,  não podemos  
Disponibilizar em modo aberto como wikipedia 

  
42:35,596 MOD Exemplo do magnífico senhor reitor da universidade de aveiro: mostras as obras e áreas 

  
44:01,384 MOD Módulo de Autor e Assunto está aprovado, então? 



 
 

 

 

 

 

395 
 

 

  
44:05,122 Todos <confirmam, acenando a cabeça> 

  
44:29,273 MOD Importância dos "Ratings" (classificação / estrelas) 

  
44:45,104 #5 

os Comentários, podemos sempre saber quem escreveu e assim fazer a minha própria filtragem 
e validação (?), nas classificações não temos essa informação 

  
44:55,882 #2 

sempre o seu valor porque com classificação podemos saber o que as massas valorizam, o que a 
massa de pessoas valoriza 

  
45:26,641 #3 

É preciso ter em atenção que os artigos publicados numa determinada publicação podem ter 
uma maior ou menor qualidade que outras (Factor de Impacto) 

  
48:24,272 MOD 

partilha e discussão, relevante? Por enquanto não está a entrar para a relevância (equação de 
pesquisa) 

  
48:52,289 #5 Tem restrição (permite utilizadores fora da UA)? 

  
49:03,370 MOD a ideia qualquer pessoa possa consultar, comentar, utilizar 

  
50:26,137 #2 Isto é publicado aonde (discussão via plugin do facebook) 

  
50:28,855 MOD só aqui local (ao IIA) -- só se ativar partilhar no facebook (publicamente, grupo ou pessoa). 

  
52:13,653 MOD pode-se denunciar comentários impróprios 

  
52:27,356 #2 Esta função da partilha parece me bem, mas gostaria de ter também para outros 

  

52:50,278 #5 
Acho positiva a partilha, mas numa zona sem tanta relevância. Acho que no meio da página cria 
algum ruído. A estrelinha (classificação), mais o Google, mais o Twitter ... é interessante, mas cria 
um bocado de ruído. Pessoalmente não gosto muito mesmo em sites que não são Académicos 

  

54:31,381 #2 
Existe a possibilidade de começarem a discutir um assunto que não tem nada a ver com a obra 
em questão, por exemplo a minha turma de 40 alunos, e assim outros utilizadores ao verem essa 
discussão não encontrarem nenhum interesse na mesma. 
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55:14,551 #2 acho que esta questão da partilha, facebook, google, seja o que for, irá cada vez crescer mais 

  
55:26,246 #5 Mas a maneira como é partilhado irá mudar, com tantas redes sociais 

  
55:57,972 MOD 

A nossa ideia é que os comentários fiquem de um ano para o outro, e possam ajudar os novos 
alunos que estão agora a pegar numa nova matéria a avaliar se aquela obra é pertinente ou não 

  
56:20,449 #2 Se por um lado pode ajudar ou por outro pode já ter ruído 

  
57:10,664 MOD 

esta parte dos utilizadores que consultaram isto, fizeram empréstimos, também leram aqui, à lá 
Amazon... 

  
57:36,229 #1 

Pesquisas de áreas diferentes, não irá recomendar algo que não tem nada a ver com essa área (= 
sem contexto)? 

  
58:14,810 #2 

Eu ainda assim acho que é importante. Poder descobrir literatura interessante que doutro modo 
não saberia dela. 

  
59:02,274 #5 Acho interessante poder seguir um professor, uma pessoa, mas ter isso como uma opção. 

  
59:17,047 MOD Eventualmente uma opção no espaço pessoal?... 

  01:00:05,5
68 

#5 Interessante, mas como opção. 

  01:00:29,8
07 

#3 Eu sugeria além da Bib recomendada, outras bibliografias 

  

01:00:53,8
45 

MOD 

isso leva-nos à pergunta seguinte, que é uma maneira de conseguir isso: criar e consultar grupos 
com membros. Não só consultar os membros, mas também os documentos recomendados pelo 
grupo / partilhados no grupo. 
Por exemplo seguir uma determinada publicação 

  
01:02:07 #5 É importante 

  
 MOD 

Quando entrar no sistema quero que ele me diga o que há de novo relacionado com aquela 
publicação: poder seguir documentos ou publicações 
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  01:02:29,7
23 

#5 acho muito bem isso 

  

01:02:31  

 
**** acabou a filmagem **** 
 

 



 
 

 

 

 

398 
 

Avaliação do modelo proposto para a  
pesquisa, descoberta e recuperação de informação científica,  

agregador e participativo – Análise Qualitativa (de Discurso) dos FGs 
 

FG03: Alunos de Pós-Graduação (2º e 3º Ciclos) (6 de Março 2013): 7 participantes + 1 (aos 48 minutos) 
 

Objetivo 1: 
Saber até que ponto o modelo proposto / sistema implementado contempla a “dieta informacional” (grau / nível) dos utilizadores desta comunidade, 
via agregação de registos de diferentes fontes (integração) e qual a solução ideal percecionada pelos utilizadores. 
 

Ponto  
induzido em 

discussão 

Subtópico 
(ver Guião) 

Referenc.  
temporal / 
gravações  

Cod do 
Particip 

Falas onde isso é expressado 
 
Ficheiro áudio, parte I da gravação: 2013-03-06 FG03_Parte_1.mp3 

  3:50 MOD <contextualização do projeto, com suporte do PPT para este FG> 

  
10:31 MOD 

<apresentação das fontes>  
<Conhecem todas as fontes generalistas (e as da sua área), exceto CiteSeer, Intech, OCW e de Open Data> 

  
19:40 MOD Alguma dúvida sobre a contextualização, a razão desta investigação? 

   TODOS Não (silencioso) 

  
19:56 MOD Tiveram oportunidade de explorar o sistema? 

   TODOS Sim 

 
Em relação às 

fontes integradas 
no sistema, que 

mais-valias, 
inconvenientes 

 
1.1) 
Fontes 
integradas 
no sistema: 
que mais-

20:12 MOD Das fontes que conheciam, quais as que acham relevantes para o vosso curso 

20:56 #5 Para mim, diria 30% (…) geralmente vou diretamente às Conferências (proceedings) da minha área (Novas 
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encontram na sua 
inclusão  

valias, 
inconvenie
ntes 
encontram 
na sua 
inclusão; 
 
+ 2) 
Quais 
gostariam 
de ver 
integradas 
 
(podem 
fazer parte 
da entrada 
1.1, mesma 
linha na 
grelha, 
como uma 
última 
coluna – 
idem para 
tópicos 
semelhante
s). 

Tecnologias da Comunicação) – a minha área é muito específica, não há muito por onde escolher – dessas 
as que mais utilizo são a(s bases de dados da) EBSCO e a ScienceDirect. 
E se não encontrar nesses, uso o Google Schoolar…  

22:05 MOD … quando tudo o resto falha… 

 #5 … às vezes é o melhor. 

22:25 MOD <explica que a parte da EBSCO que está integrada requer login ativo [UU da UA]> 

23:20 #3 
(da área das Ciências da Saúde)  
Fontes costuma usar estão lá, e também costuma usar o SCIeLO (Brasil) – NOTA MOD: tb está integrado no 
Sistema PoC 

23:52 #1 
Foco a minha pesquisa em portais ou bases de dados específicas (área de jogos), mas também 
ScienceDirect. Em último recurso, o Google Scholar  

25:10 #5 

Apesar de muita gente ter a ideia que o Google Scholar não é muito exato, se for bem trabalhado, se 
souber exatamente o que se quer, às vezes conseguimos encontrar muito bem e mais rapidamente o 
recurso, que nas bases de dados. 
Como 1ª instância, não é; mas como 2ª ou 3ª… há algumas bases de dados mais confusas. 
(b-on) só a quantidade de clicks que tenho que fazer, a b-on é… 

26:45 MOD 
Numa nota relacionada de algo que vamos analisar mais à frente, o “Check-Spelling” é uma mais-valia? 
Lançar uma nova pesquisa com o termo 

27:05 #3 
Às vezes não parece estar bem do Geral para o Particular ou do Particular para o Geral. Eu colocaria o Link 
do Google Schoolar mais acima. 

27:50 MOD 
Vale a pena ter a faceta do que é recursos da Universidade de Aveiro ou Externos? Acham que isso faz 
diferença? 

27:57 #4 Podia ser filtrado pela pesquisa em si 

28:23 MOD Então acham que se podia esconder ou retirar? 

 #2 #4 #5  Esconder… 

28:35 #7 Eu acho que é importante poder distinguir o que são recursos da UA dos externos 
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 #6 <Concorda> 

28:52 #7 
Porque podemos ter uma relação de proximidade, ser mais fácil falar com o autor – pode não estar sob 
aquela forma, mas acho que é importante poder filtrar 

29:38 MOD A faceta da “Área/Cota” (obras da Biblioteca) já fica muito abaixo? 

29:40 #5 
Fica porque já obriga a fazer scroll da página  
(<fala na resolução do monitor>) 

30:38 #5 Não dá para configurar o nº de resultados por página? 

30:41 MOD 
Não, por ora é global a todo o sistema, mas era algo que queria adicionar, no espaço pessoal do utilizador 
poder escolherem quantos querem ver por página 

31:50 MOD 
Então acham que as ligações aos Serviços de Pesquisa externos (Google Scholar, Web of Science, Scirus) 
devem passar para cima (das facetas)? 

 Maioria Sim 

33:15 MOD Ter o fechar em baixo na janela de popup (PDFs), é melhor o manter em baixo ou passar para cima? 

33:19 #4 É melhor ser em cima 

 MOD Colocar o fechar em cima e manter a legenda em baixo, é isso? 

 #6 <Propõem colocar o fechar em baixo e em cima> 

 #5 A janela não se move, não vale a pena ter nos dois lados 

 #6 <concorda> 

1.2 
 

37:30 MOD Acham que tem algumas fontes que considerem desnecessárias? 

 #4 
Acho que não, pode ser do interesse da pessoa: permitindo uma filtragem à partida é positivo estarem lá 
todas 

 MOD <comenta que encontrou muitos artigos sobre Focus Groups na PubMed> 

38:40 #5 Eu não conheço todas estas fontes, por isso a minha pergunta: não uma base de dados que abranja outra? 
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2. 
Quais 
gostariam 
de ver 
integradas 

38:42 MOD 

<explica que sempre que se descobre que há fontes eu tem os mesmo registos, apagamos os 
registos que tiverem menos conteúdo (metadados)>  
Exemplo: apagamos os registos RIA (Repositório Institucional da UA [DSpace]) que vem do RCAAP, 
antes de eles serem carregados, porque os o que obtemos diretamente do RIA tem mais dados. 

39:22 #3 A PubMed tem tudo o que a PubMed Central tem 

 MOD Aqui temos é a PubMed Central (acesso ao registo completo), não as que são apenas referenciais 

40:35 MOD <mostra cursos OCW> 

 
#5 #1 
#4 

<comenta sobre o abrir e fechar das facetas com o mouse hover vs +/-> 

42:53 #4 
<comenta sobre a quase obrigatoriedade de publicar em Journals que não são Open Access / Acesso Livre, 
que limita e vamos aos mesmos sítios> 

44:24 #5 
<Dá exemplo da categorização das revistas por A), B) e C) em termos de pontuação na classificação interna 
ao nível de publicação> 

44:35 #4 Não somos incentivados a procurar Publicações em Acesso Livre (nem a pesquisar, nem em a publicar) 

 MOD Quando essas Publicações começarem a ter um Factor de Impacto relevante, isso poderá mudar? 

 #4 
Sim, será uma tendência que poderá mudar. Por enquanto é um círculo muito fechado, sempre as mesmas 
publicações e autores 

46:18 MOD 
Se consideravam as publicações Open Access pouco relevantes, depois de usarem este Serviço, mudaram 
de opinião? 

 #7 
(Design) Na nossa área tem havido uma grande abertura a publicações Open Access, talvez seja um 
paradigma diferente dos colegas de outras áreas. 

50:52 #1 
Como tem uma base de dados “pesada”, a primeira pesquisa que fiz demorou 30 e tal segundos a carregar 
(geralmente é meio-segundo) 

 MOD 
<explica que isso pode acontecer, em especial quando se arranca o servidor pode demorar mais> 
Acha que deve haver feedback visual a indicar que a pesquisa pode demorar? 



 
 

 

 

 

402 
 

 #1 Sim 

 MOD 
Muito boa sugestão, indicar por exemplo que a pesquisa está a fila de espera (indicar que o sistema está a 
trabalhar) 

55:10 MOD 
Que outras fontes gostariam de ver integradas, mesmo que sejam comerciais, que não sejam possível 
integrar? 

 #1 ACM, nem que seja só para utilizadores da UA 

valiar o grau de 
importância que 

o 
enriquecimento 
do registo com 

informação 
externa, das 

recomendações, 
entre outras 

funcionalidades, 
e o nível com 
que permitem 

amplificar a 
cobertura das 
necessidades 

informacionais 
científicas via 
descoberta de 

novos 
documentos 

(rede social dos 
documentos); 

3 
Integração de 
informação 
“formal”, 
qualidade da 
informação 
presente nos 
registos, 
incluindo a 
de valor 
acrescentado 
recuperada 
de serviços 
externos. 

 #5 As do IEEE 

56:18 MOD  
<explica que não é possível carregar registos da ACM ou do IEEE> 
Mesmo que fosse só a lançar uma pesquisa externa, como temos para os Google Scholar, WoS e Scopus, já 
ajudava? 

 
#2 #4 
#5 #6 

Sim 

4 
Recomendaç
ão de 
documentos 
relacionados, 
efectuada 
com base nos 
metadados 
dos mesmos 

 
#5 
MOD 

<discussão sobre fazer pesquisas genéricas, apenas por exemplo pelo apelido do autor> 

1:01:01 MOD Que valor dão à informação “formal” externa adicionada ao registo (capa, resumo, etc.)? 

1:02:10 #2 
Eu numa primeira fase avalio por essa informação: vejo a capa, vejo o resumo, sumário e avalio se me 
interessa ou não – bastante útil 

 
Gravação, parte II (ficheiro áudio: 2013-03-06 FG03_Parte_2.mp3) 

5 
Adição ao 0:50 MOD Sobre a inclusão das revisões da Amazon, é consensual? 
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registo de 
informação 
“informal” 
(de fontes 
externas)? 
 
5.1 
Inclusão de 
avaliações e 
comentários 
provenientes 
da Amazon;     

 Todos sim 

2:15 MOD É importante ter aqui a recuperação de informação da Wikipédia? 

 #5 

Só não percebi a lógica de ter isso a recuperar em Inglês porque tem mais conteúdo… se eu estou a 
pesquisar em Português, então o resultado da wikipedia tb devia aparecer em Português porque tem essa 
possibilidade. 
Se eu pesquisar em Inglês, ai sim, devia aparecer em Inglês, mesmo estando em Portugal. 
Devia ser de acordo com a língua da interface. 

 MOD <explica as limitações> 

4:21 #2 Concorda que devia ser de acordo com a língua da interface 

 #1 
O mesmo pode acontecer com um estudante estrangeiro, que se for Português por defeito, não vai 
entender, por isso se pudermos escolher a nossa linguagem base, é o melhor 

 MOD 
<NOTA: colocar como uma opção no espaço pessoal de cada utilizador – agora o sistema já se lembra da 
última língua escolhida [cookie]> 

4:54 MOD E a sua importância (módulo de autor e assunto, fonte Wikipédia)? 

 #5 
Se eu estou a pesquisar em Bases de Dados é porque quero rigor científico (que a wikipedia não terá?)… 
isto será mais curiosidade, está a tirar o foco principal da pesquisa 

 #4 
Não concordo (com #5). Por exemplo para os estudantes de Línguas e Literatura é importante ter essa 
informação (neste caso, exemplo mostrado de um autor) 

 MOD <esclarece que mostra um bocado da biografia do autor> 

 #5 #4 Faz sentido manter 

5.2 
Módulo de  MOD <esclarece que só aparece quando se pesquisa por autor> 
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Autor 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
cruzada com 
assuntos 
encontrados 
nos registos 
de 
obras/recurs
os desse 
autor; 

 Todos Sim, faz sentido manter 

 MOD <mostra como exemplo o Prof. Fernando Ramos, todos os assuntos em que se versa> 

9:00 MOD 
<mostra modulo de assunto, e esclarece que mostra na língua em que encontrar esse assunto; ou seja, 
pode mostrar em Inglês, Português, Francês, Espanhol, etc..> 

9:23 MOD 
<comenta que o sistema está parametrizado para recuperar termos em Inglês mesmo tendo feito a 
pesquisa com o termo em Português e vice-versa> 

Módulo de 
Assunto 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
PT [1º] ou EN 
[2º], procura 
em 
sequência) 

9:40 #5 <comenta sobre o acordo ortográfico na interface> 

10:11 MOD É relevante ter esta informação de Assunto (fonte: Wikipédia) 

 #4 É semelhante ao que falamos antes, é informação que pode lá estar 

 MOD Não está a criar ruído, é isso? Conseguem filtrar? 

 #4 Sim, só acedemos a ela se quisermos 

 #3 Essa informação pode ser importante quando se está a iniciar uma pesquisa sobre esse assunto 

 #4 #6 Exato 

 Que 
fontes/recurs
os acham 
que deveriam 
ser incluídos 
(para o 
enriquecime
nto do 
registo ou 

 MOD Para ver que autores falam sobre esse assunto… 
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orientação na 
pesquisa? 

 
Saber da 

relevância dada 
às componentes 

participativas 
(UGC) presentes 

no modelo 
proposto / 

sistema 
implementado  

 
Qual a vossa 
opinião em 
relação à 
integração de 
informação 
“informal” ao 
registo 
(adicionada 
pelos 
utilizadores: 
análises / 
comentários, 
tags)?  
7 

12:45 MOD 
Outras fontes do género de Wikipedia, Base de Autoridades <esclarece o que são Bases de 
Autoridades> acham que podíamos ir buscar informação em tempo-real? 

 

Saber da 
relevância dada 

à descoberta de 
outros recursos 

via sua 
recomendação 

ou uso pelos 
restantes 

utilizadores 
 

(avaliar a 
importância da 

“Integração 
Social” -- 

histórico social 
de 

 
 
 
8.1   PPT 
 
 
8.2  PPT 
 
 
 
 
8.3  PPT 
 
 

 #1 
Eu quando quero ver informação rápida de um assunto vou à Wikipédia… pode não estar 100% 
correto, mas tem o essencial, ou então Google 
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recomendação 
ou acesso ao 
documento:  

- “grau de 
sociabilidade do 

documento”; 
- “grau de 

centralidade 
actor/document

o” 
na rede temática 

bibliográfica) 
 

Saber da 
relevância que 

tem 
a descoberta de 
utilizadores com 

interesses 
comuns 

(comunidades de 
utilizadores, 
formais ou 
informais) 

 

 
Importância 
do sistema 
permitir a 
constituição 
de 
Comunidades 
ou Grupos 
temáticos 
(por 
documento / 
áreas de 
investigação) 

13:40 MOD 
Em relação à informação informal: tags, estrelas, comentar, esse tipo de informação adicionada 
pelo utilizador. 
Começando pelas tags. 

 
Considerações 
finais e globais: 

avaliar o impacto 
que modelo 

proposto 
(incluindo as 

 
O sistema 
implementad
o, 
eventualmen
te 
complement
ado com 

 #2 
Acho importante ter essa informação. Só tenho um pequeno receio de toda a gente poder 
adicionar tags a tudo… tem que haver um sistema de moderação. 
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propostas 
conceituais 

apresentadas na 
sessão) poderá 

ter na facilitação 
e promoção da 

Literacia 
Informacional 

dos seus 
utilizadores 

funcionalidad
es 
conceptuais 
apresentadas
, facilita a 
autonomia 
dos 
utilizadores 
(preconizada 
por Bolonha) 
no processo 
de pesquisa e 
descoberta 
de recursos 
informaciona
is científicos? 
10 

  
 #4 As tags são geralmente um sistema livre… apenas haver uma lista de tags não permitidas 

  
 MOD “ler, imprimir, …” <palavras impróprias> 

  
 #2 

A moderação era mais no sentido de limitar o número de tags que qualquer pessoa pode 
adicionar – se alguém adicionar 500 tags está a criar ruído 

  
 #5 Tem que haver sempre alguma moderação… mas é uma tarefa megalómana  

  
 MOD 

<esclarece que o sistema mostra quantas vezes uma determinada tag foi adicionada a esse 
registo e ordena as tags por essa contagem> 

  

16:24 #1 
Até que ponto é que o sistema pode usar a informação das estrelas --- como a comunidade pode 
tirar proveito dessa classificação – dá para fazer um filtro por obras que tem um determinada tag 
e que tem 5 estrelas – isso é só para mim? 

  
 MOD 

Por enquanto só dá para visualizar (quando se entra no registo). Acham que é importante colocar 
como um filtro de pesquisa também (faceta)? 

  
17:40 #4 

É muito difícil dar uma pontuação: qual é o critério… a qualidade que tem para mim, se calhar não 
tem para os outros, ou vice-versa, irrelevante para mim e ser fulcral para outra pessoa. 
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 #2 Depende do contexto 

  
 MOD De um modo geral, devemos manter? 

  
 #5 

Eu tirava (#1 e #4 concordam acenando com a cabeça); as tags sim são essenciais. 
Deixava a classificação apenas para uso próprio, não para a comunidade 

  
 MOD Então acham que as estrelas não têm importância para a vossa avaliação aquando da pesquisa? 

  
 #2 #1 Não… é como o dito por #5 

  
 #7 É suscetível de ter muita importância para uns e não para outros 

  
21:48 MOD 

<Importância da Componente de Comunidade: plugin do Facebook – colocar a opinião, colocar 
dúvidas, começar uma discussão…> 

  
 #2 

Acho a partilhar importante; 
A discussão ali, não sei… pode criar ruído 

  
 #4 

Concorda em relação à discussão; comentários sim. 
Mas isso depende dos hábitos de cada pessoa. Pode ter essa funcionalidade; que eu usaria, não. 

  
 MOD Se tivesse várias análises, iriam as ler? 

  
 Maioria Sim (tímido) 

  
 #2 

A questão é ser o Facebook; se fosse de uma rede social científica, de investigação, aí sim. 
 

  
25:02 MOD 

Não costumam usar o Facebook para partilhar informação profissional, encontrar outros 
membros com interesses idênticos? 

  
 #2 Eu às vezes partilho, porque acho importante, mas uso mais o Twitter. 

  
 #7 #4 Em grupos próprios dedicados a um assunto, partilho (#4 em grupos fechados) 
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 MOD 
Sobre a funcionalidade das Listas Públicas? 
<mostra a criação de listas, públicas ou privadas: de uma unidade curricular, autor, que quando se 
adicionam comentários e tags, ficam visíveis para todos> 

  
 #7 Acho que é importante 

  
 #5 Pelo menos dá a possibilidade de o utilizador sentir que está a fazer alguma determinada ação 

  
 TODOS <concordam silenciosamente que é importante> 

  
 #5 

Se eu conhecesse alguém da minha área que tem uma lista pública, sim, podia-me poupar algum 
tempo de pesquisa 

  

27:59 MOD 
Se houvesse a possibilidade de o autor da lista poder partilhar com um determinado grupo e 
poder adicionar outros utilizadores com permissões de edição (adicionar/editar recursos, tags, 
comentários, etc.), e os restantes poderem só ver, seria importante? 

  
 #5 Como o Google Drive, é isso que está a dizer? 

  
 MOD Sim 

  

 #4 

Eu colocaria todas essas funcionalidades num plano secundário, não daria prioridade à sua 
implementação, porque já temos isso noutros serviços. É relevante, certo, mas neste momento 
não sei se as pessoas iriam utilizar… 
Como está, listas privadas e públicas,. já resolve a questão 

  

30:28 MOD 

Já agora aproveito e pergunto-vos: se tivesse a possibilidade de fazer login para além do UU da 
UA (Utilizador Universal), se fosse possível com as vossas contas da redes sociais: Facebook, 
Twitter, qualquer fonte OpenAuth 2.0, isso teria interesse para vós? Ficar ligado à vossa conta 
nessa rede social? 

  

 #5 
Eu estranhava (#4 eu também), porque isto é no contexto da Universidade de Aveiro (#4 é um 
serviço Institucional), sinto-me da casa, por isso prefiro usar o login da casa. Associar contas de 
social media, hum… 

  
 Maioria Logins automáticos com conta de uma rede social: não 
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 MOD Preferem manter as “águas separadas” 

  
 #6 #1 

Eu não me importava de ter como alternativa ao UU, mas não para substituir a possibilidade de 
fazer com o UU 

  
33:08 MOD 

Em relação à informação no vosso espaço pessoal dos empréstimos da Biblioteca, poder 
renovar, ver multas, etc., acham isso importante? 

  
 TODOS Sim, sim! 

  

 MOD 
Para terminar: sobre esta parte da recomendação social / comunidades. Utilizadores que 
consultou / acedeu a este documento também consultou x, y, z – de um modo totalmente 
anónimo em relação a quem o fez 

  
 #4 Isso é inevitável 

  
 #5 A expectativa é que o sistema mostre esse tipo de informação 

  
 #4 Depende… muitas plataformas não têm isso 

  

 MOD 
Pode criar alguma desorientação, haver tantos níveis de recomendação? Ou vamos manter as 
expectativas? 
E se houvesse a possibilidade de parametrizar isso no meu perfil? 

  
 #5 Isso era o ideal, eu poder escolher, ser flexível (TODOS concordam) 

  
 MOD <explica que os dados estão abertos, podem ser obtidos por outros sistemas> 

  
39:00 MOD 

Possibilidade de consultar recursos recomendados dentro de grupos / comunidades; isto é a 
possibilidade de haver comunidades criadas dentro do sistema. 

  
 #2 E as comunidades seriam privadas, só teriam acesso os membros? 

  
 MOD A ideia seria de serem públicas 
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 #2 Seria mais por interesses… 

  
 MOD Qualquer utilizador poderia criar uma nova comunidade 

  
 #5 

Então com isso ainda reforço mais a minha ideia anterior; isso já foge um bocado há bocado ao 
espírito da plataforma 

  
 #1 Torna-se um bocado social demais, não sei… 

  
 #4 

Eu quero descobrir os recursos rapidamente. Não sei se a componente de comunidades tem 
muito a ver com a função base do serviço. 

  
 #5 Eu criava duas plataformas à parte 

  
 #2 Diferentes, exatamente, sim (#3 e #7 concordam visualmente) 

  
 #4 

Na parte de comunidade, ai sim colocaria estes utilizadores costuma ler ou pesquisa sobre X e 
colocar uma ligação para as listas neste Serviço 

  

 MOD 
<mostra que nos recursos que estão em listas públicas aparece essa informação> 
Neste caso, se o recurso estivesse na comunidade X mostraria isso? Mas seria um sistema à 
parte? 

  
 Maioria <concorda> 

  
 #2 Um sistema à parte 

  
 #5 Trazer para aqui os amigos… 

  
 #1 … e emails e notificações… pop-ups… (parecer negativo) 

  
 #4 É muito complicado haver assim uma migração… 

  
 MOD 

Uma componente relacionada: esta possibilidade de seguir um utilizador, que interesses é que 
tem, atividades no sistema, … 



 
 

 

 

 

412 
 

  
 #2 

Basicamente, isso já são as funcionalidades de uma rede social, rede científica – isso já é algo 
diferente da plataforma base 

  
 

#1 #4 
#5 

Poder seguir utilizadores, mas não interagir com eles na plataforma 

  
 #5 Se bem que a ideia de Comunidade implica interagir, mas não queria isso aqui 

  
 #4 Por exemplo pegar nas atividades do Academia.edu e integrar aqui <mostrar apenas> 

  
45:05 MOD 

Ok, julgo que abordámos todos os assuntos: 
Muito Obrigado, agradecendo a vossa disponibilidade e opiniões partilhadas! 

  
Pós-FG 

  
56:00 #2 

<vários comentários sobre a interface, dar mais destaque à caixa de pesquisa, tirar o banner do 
topo, ajuda e feedback são redundantes> 

  
 #5 “+” e “?” são diferentes do que estava à espera em termos de funções 

  
59:55 #1 Para mim, mudava tudo o que está do lado direito colocava no lado esquerdo <facetas, etc.> 

  
 #5 #4 <não concordam> Isso não faz grande diferença 

  

 
#1 É como estou habituado 

  
1:00:20 #3 Dá para fazer a exportações das Referências Bibliográficas 

  

 
MOD 

Dá para o Zotero, vamos deixar de ter o EndNote (mas tb dá), dá para o Mendeley, e tem a 
possibilidade de gerar automaticamente, por exemplo em formato NP405 

  

 
MOD Mais uma vez, muito obrigado! 
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Avaliação do modelo proposto para a  
pesquisa, descoberta e recuperação de informação científica,  

agregador e participativo – Análise Qualitativa (de Discurso) dos FGs 
 

FG04: Docentes e Investigadores (22 de Março 2013): 5 participantes (esperados: 7, 8) 
 

Objetivo 1: 
Saber até que ponto o modelo proposto / sistema implementado contempla a “dieta informacional” (grau / nível) dos utilizadores desta comunidade, 
via agregação de registos de diferentes fontes (integração) e qual a solução ideal percecionada pelos utilizadores. 
 

 

Ponto  
induzido em 

discussão 

Subtópico 
(ver Guião) 

Referenc.  
temporal / 
gravações  

Cod do 
Particip 

Falas onde isso é expressado 
 
Ficheiro áudio, parte I da gravação: 2013-03-22_FG04_Parte_01.mp3 

  
PRÉ-Focus Group 

  
05:05 #3 Existem revistas boas em Open Access, assim como existem revistas más nas pagas 

  9:50 <Inicio do Focus Group> 

  

10:30 MOD 
<contextualização do projeto, com suporte do PPT para este FG> 
<Exemplos das fontes UA dispersas, do NING que entretanto passou a ser comercial e perdemos acesso aos 
conteúdos que lá tínhamos colocado durante a parte curricular do PD ICPD> 

  
14:30 #1 Há um imenso trabalho que demorou muitos horas a ser construído 

  
18:30 MOD 

<literacia digital e a literacia informacional: tecnologia é apenas um meio, uma ajuda, não o fim, a solução 
em si> 

  
20:15 MOD <Apresentação do Mapa Conceptual Inicial> 
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20:21 #1 Eu dei uma olhadela de 2 minutos, e há algumas coisas que não entendi 

 
Em relação às 

fontes integradas 
no sistema, que 

mais-valias, 
inconvenientes 

encontram na sua 
inclusão  

 
1.1) 
Fontes 
integradas 
no sistema: 
que mais-
valias, 
inconvenie
ntes 
encontram 
na sua 
inclusão; 

 

 MOD 
<explica a dinâmica e sinergias que se visam, entre os documentos e utilizadores: colocar os recursos como 
se fossem utilizadores, com a sua própria rede social> 
<contextualiza a importância das comunidades no meio académica> 

25:50 MOD 
<apresentação das fontes, e o valor de ter uma máxima critica inicial considerável (a nível de recursos, os 
dados dos utilizadores obtidos do OPAC [empréstimos, etc.], login via UU)> 

27:05 #3 <não conhece a plataforma revistas.ua.pt [OJS]> 

 MOD <explica que é uma plataforma editorial> 

 #3 
Estamos a falar a nível de Sociedades, é isso, disponibilizarem a revista eletronicamente, é isso? 
<dá o exemplo da revista Sociedade Portuguesa de Química> 

 MOD <confirma, e explica que tendo ligação à UA, como tem, pode ser publicada na plataforma revistas.ua.pt> 

 #1 <confirma o cenário, incluindo se tivesse Factor de Impacto, etc.> 

31:00 MOD 
<continua a apresentação das várias fontes integradas, quer de registos, que de enriquecimento dos 
resultados e registos> 

33:25 MOD <explicação do que é o Open Data e o OCW [só MIT tem mais de 2 mil cursos disponíveis], Intech> 

36:10 #3 
<dúvida sobre Open Access e Repositórios das Instituições: disponibilizar o PDF do artigo que foi publicado 
numa revista paga> 

 MOD 
<explica que depende da autorização da editora dessa revista, que por defeito fica com embargo e o 
utilizador tem que pedir uma cópia ao autor – uma funcionalidade automática da plataforma DSpace; o PDF 
está lá guardado, não está é disponível publicamente> 

38:00 #1 
<explica que Springer e outras editoras estão a adaptar-se a este novo paradigma Open Access, criando 
uma divisão Open, em que em vez de o acesso às revistas ser pago, quem paga são os autores para publicar 
nessas revistas>  

 #2 
Passam os custos do utilizador para o autor; há sociedades que financiam os seus investigadores para 
publicarem nessas revistas (Golden Open Access) 

 #1 
<discute sobre a questão de as editoras ganharem dinheiro com artigos fruto de investigação paga com 
dinheiros públicos> 



 
 

 

 

 

 

415 
 

 

 MOD 
<Fala sobre os fatores de impacto alternativos, como o SJR: Scientific Journal Rankings - SCImago, que 
avalia também revistas em Open Access> 

43:00 #3 

Não acredito que o Open Access vá ser melhor que o modelo tradicional (…) que a Internet veio trazer tudo 
de borla e tudo de bom, (…) mas é bom que há Open Access. Como por exemplo o caso da Televisão: de 
qualidade eu tenho que pagar, que é o paradigma inverso (antes era tudo aberto e agora é quase tudo 
pago). 
Notem que não estou contra o Open Access, nem sou contra o modelo clássico, acho que é que se tem que 
se encaixar. 

 #3 
Departamento de Química não financia os docentes / investigadores para publicar em Open Access. Eu 
nunca o fiz (pagar para publicar numa revista Open Access). 

 #5 

<não concorda, em especial porque em Portugal não há uma rede como a Inglesa que qualquer publicação 
académica produzida pelos membros da rede [Universidades Inglesas] está disponível para todos os 
restantes – por isso, por uma questão de disponibilidade para os utilizadores, acaba por se ter um retorno 
maior que nas publicações tradicionais> 

50:53 #1 

A minha atitude como pesquisador (investigador) mudou muito nestes últimos 15 anos: há 10, 15 anos era 
normal só ter o abstract online e para ter o texto integral mandava um email ao autor a pedir uma 
fotocópia ou recorria ao Empréstimo Inter-Bibliotecas, e esperava 2, 3 semanas; agora se vejo que pedem 
$30, $40 pelo texto integral, eu vou procurar outros alternativos.  
Exemplo: uma investigadora pediu uma cópia a uma autora de um determinado artigo; esta negou a 
partilha porque tinha assinado acordo com a editora que não faria isso – essa investigadora simplesmente 
retirou todas as referências a essa autora no artigo e usou fontes alternativas, outros autores. Quem ficou a 
perder foi essa autora. 

Gravação, Parte II (Ficheiro áudio, parte II da gravação: 2013-03-22_FG04_Parte_02.mp3) 

3:00 MOD 

<demonstração do que já está implementado, como cada funcionalidade ajuda no ciclo “procurar … » … 
partilhar”> 
<Comunidade: os alunos podem sair da Universidade, mas o valor que acrescentaram às obras, esse fica, 
que por ora não está a ser guardado + caso da UA que quer manter o contato com os ex-alunos, ou seja, 
manter essas comunidades vivas, incluindo com ex-alunos> 

Avaliar o grau de 
importância que 

o 

3 
Integração de 
informação 
“formal”, 

8:31 MOD O que acham, qual a vossa perceção da informação formal adicionada (google books, good reads, etc.)? 

 #5 Quando não tem não mostra, é isso? 
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enriquecimento 
do registo com 

informação 
externa, das 

recomendações, 
entre outras 

funcionalidades, 
e o nível com 
que permitem 

amplificar a 
cobertura das 
necessidades 

informacionais 
científicas via 
descoberta de 

novos 
documentos 

(rede social dos 
documentos); 

qualidade da 
informação 
presente nos 
registos, 
incluindo a 
de valor 
acrescentado 
recuperada 
de serviços 
externos. 

 MOD 
<confirma> 
+ <quando não se coloca termo de pesquisa, o sistema mostra tudo> 

4 
Recomendaç
ão de 
documentos 
relacionados, 
efectuada 
com base nos 
metadados 
dos mesmos 

 
5 
Adição ao 
registo de 
informação 
“informal” 
(de fontes 
externas)? 
 
5.1 
Inclusão de 
avaliações e 
comentários 
provenientes 
da Amazon;     

 #5 Como é calculado o ranking / relevância? 

 MOD 
<comenta sobre a fórmula para o calculo da relevância, que dá para refinar, que uma componente é a data, 
quanto mais recente a obra mais relevante é> 
<confirma que VuFind usa o Apache Lucene SOLR> 

 #5 
<Comenta que devia haver uma página “catálogo” com o nº de recursos que cada fonte tem = pesquisa sem 
termos> 

 MOD <comenta sobre a faceta fonte> 

17:05 #5 Por exemplo para aceder aos recursos do Google Books 

 MOD 
<explica que no caso do Google Books ele vai buscar para cada recurso no sistema, individualmente, em 
tempo-real – só pesquisa no Google Books se tiver ISBN – Google Books não está indexado localmente> 

 #4 <mesma coisa com os dados da Wikipédia> 

 MOD 
Sim, tudo em tempo-real, se não encontrar nada, não mostra. 
Mesma coisa com a informação dos exemplares da Biblioteca, se estão disponíveis ou emprestados. 

20:33 #1 
<pergunta sobre acessibilidade da interface: fade-in da capa do livro (estar esbatida até se passar com o 
rato por cima do registo> 

 MOD 
<explica que foi uma opção pessoal, para reduzir a quantidade de informação / sobrecarga de texto | 
informação na página, só quando se passa o rato por cima do registo é que a mostra> 

 #1 
Para mim, como eu conheço as capas dos livros, para mim, as ter sempre visíveis a 100% (e não esbatidas) 
ajudaria a identificar mais rapidamente a obra. 
Os que tem capas eu sei que são livros que temos aqui na Biblioteca. Eu vejo mais rapidamente as capas 



 
 

 

 

 

 

417 
 

 

que leio os títulos. 

 MOD <professor respondeu à opinião sobre a importância de ter as capas dos livros> 

24:30 #5 Ter a informação se tem PDF só quando se passa o rato por cima, também não ajuda… 

 MOD 
<explica que, exceto as obras da Biblioteca, que tem informação da localização e se estão emprestadas, 
todos os restantes recursos neste serviço têm link para o PDF – não indexamos fontes puramente 
referências, apenas com conteúdos acessíveis em texto integral> 

 #5 
O Texto Integral é a coisa mais importante que o Serviço pode oferecer. Isso devia estar explicito, o link 
não devia estar escondido. 

 #4 O artigo é o mesmo e pode ter várias fontes (links para o texto integral)… 

5.2 
Módulo de 
Autor 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
cruzada com 
assuntos 
encontrados 
nos registos 
de 
obras/recurs
os desse 
autor; 

 MOD 
<Explica que é uma questão de redundância, caso o PDF não esteja acessível numa das fontes> 
<mostra que no registo completo, os links estão sempre visíveis> 

 #5 
Gostei dessa escolha, acho que está muito bem. 
Mas na página de pesquisa acho que tem muitos espaços em branco. 

28:21 #5 Teses e Dissertações: só quero ver Teses de Doutoramento… 

 MOD <mostra como filtrar via faceta, de qualquer fonte, não só DOAJ> 

 #5 <Acessibilidade> Facetas fechadas parecem que não tem nada 

Módulo de 
Assunto 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
PT [1º] ou EN 
[2º], procura 
em 
sequência) 

 MOD 

<explica que se uma determinada faceta está nessa coluna é porque que tem conteúdo – quando uma 
determinada faceta não tiver conteúdo, ela não é mostrada sequer> 
<comenta sobre a possibilidade de colocar uma seta ou “+” nas facetas, para as abrir, em vez de ser 
automaticamente com o rato por cima> 
Acham que (as facetas) devem estar sempre abertas, é isso? 
<comenta que algumas facetas estão fechadas porque com elas todas abertas a coluna fica muito extensa> 

31:57 #1 <teve que sair por ter um outro compromisso> 
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34:15 MOD Esta informação “formal” ajuda a avaliar/selecionar os recursos? 

 Todos <sim, visual, com a cabeça> 

34:50 #5 

<partilha em voz alta as suas notas, com o resto do grupo, o resumo do que acha das várias 
funcionalidades> 
Ideia de integrar a pesquisa é muito boa (…) acho excelente a ideia de integrar num índice comum. 
Já comentar, partilhar já me parece redundante. 
Notas da Comunidade pode ser interessante. 
A ideia da Rede Social para comentar links acho que não está correto: já existe tanta coisa – Num 
ambiente académico, a ideia de partilhar apontamentos (sobre os recursos) já me parece melhor, associada 
aquela temática… não sei… 
A pesquisa deve ser tipo Google, que de momento não está… temos que ir à pesquisa avançada para 
procurar por 2 palavras. 
Exemplo: “Text Minning” 

 MOD <comenta que o sistema tem um conjunto de stopwords, “text" pode ser uma delas> 

 #5 
<comenta que fez uma pesquisa no sistema, filtrou por PubMed e comparou com a mesma 
pesquisa na fonte, PubMed> 

 Que fontes/recursos acham 
que deveriam ser incluídos 
(para o enriquecimento do 
registo ou orientação na 
pesquisa? 

MOD 

<explica que os recursos no sistema são os da PubMed Central, os únicos que tem Texto Integral, 
por isso o nº de resultados ser inferior aos que se obtem na pesquisa da PubMed [que tem muitos 
registos sem acesso ao Texto Integral]> 
<explica também que a recolha de novos registos foi suspensa durante a realização dos Focus 
Groups, para termos os mesmo registos em cada um dos Focus Group> 

Saber da 
relevância dada às 

componentes 
participativas 

(UGC) presentes 
no modelo 

proposto / sistema 
implementado  

 
Qual a vossa opinião em 
relação à integração de 
informação “informal” ao 
registo (adicionada pelos 
utilizadores: análises / 
comentários, tags)?  
7 

#5 Se é PubMed Central, então está tudo explicado. 
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Saber da 
relevância dada à 

descoberta de 
outros recursos via 
sua recomendação 

ou uso pelos 
restantes 

utilizadores 
 

(avaliar a 
importância da 

“Integração Social” 
-- histórico social 
de recomendação 

ou acesso ao 
documento:  

- “grau de 
sociabilidade do 

documento”; 
- “grau de 

centralidade 
actor/documento” 
na rede temática 

bibliográfica) 

5.2 
Módulo de 
Autor 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
cruzada com 
assuntos 
encontrados 
nos registos 
de 
obras/recurs
os desse 
autor; 39:07 MOD 

<comenta sobre o serviço não distinguir se o termo de pesquisa está em Português ou Inglês, 
graças a um dicionário carregado no sistema (fonte: PubMed, entre outras)> 
 
<comenta sobre a indexação na Biblioteca ser feita em Português, quando a maior parte das 
fontes ter os assuntos em Inglês, pelo que era importante ter esse dicionário, possibilidade de 
pesquisar pelo termo em Português ou Inglês, e o sistema mostra os mesmos recursos> 

Saber da 
relevância que 

tem 
a descoberta de 
utilizadores com 

interesses comuns 
(comunidades de 

utilizadores, 
formais ou 
informais) 

 

Importância 
do sistema 
permitir a 
constituição 
de 
Comunidades 
ou Grupos 
temáticos 
(por 
documento / 
áreas de 
investigação) 

43:50 MOD 

Sobre as avaliações externas, por exemplo comentários da Amazon, e os módulos de Autor e 
Assunto (Wikipédia)… 
Primeiro, sobre esta informação que vamos buscar à Wikipédia, relevância para a pesquisa e 
descoberta? 



 
 

 

 

 

420 
 

 
Considerações 
finais e globais: 

avaliar o impacto 
que modelo 

proposto 
(incluindo as 

propostas 
conceituais 

apresentadas na 
sessão) poderá 

ter na facilitação 
e promoção da 

Literacia 
Informacional 

dos seus 
utilizadores 

 
O sistema 
implementad
o, 
eventualmen
te 
complement
ado com 
funcionalidad
es 
conceptuais 
apresentadas
, facilita a 
autonomia 
dos 
utilizadores 
(preconizada 
por Bolonha) 
no processo 
de pesquisa e 
descoberta 
de recursos 
informaciona
is científicos? 
10 

46:50 #4 

Acho que em relação ao módulo de assunto (informação da Wikipédia), quando a pessoa procura, 
já sabe o que procura. 
O “Ver Também” (áreas relacionadas) tem interesse. 
<se não carrega muito (tamanho), a informação do assunto (Wikipédia), tudo bem> 
Penso que à partida quem procurar já sabe sobre esse assunto, mas se não atrasar muito a 
pesquisa, acho que não fica mal 

  
 

RESTA
NTES 

<opinião neutra> 

  
49:50 MOD E os (do módulo de) Autores? 

 Módulo de 
Assunto 
(informação 
proveniente 
da Wikipedia, 
PT [1º] ou EN 
[2º], procura 
em 
sequência) 

 #2 
Mas na qualidade de Investigador ou de Docente? 
Para os meus alunos poderem encontrar rapidamente uma definição, dá muito jeito; por outro 
lado, pode ser redutor (o aluno não aprofundar mais a pesquisa). 
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 #4 <concorda, visualmente> 

  

51:12 #3 
<comenta sobre a não referenciação em Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento de 
Dissertações e Teses em desenvolvimento noutras Instituições, saber o que eles estão a 
investigar, de outros grupos> 

  
Gravação, parte III (ficheiro áudio: 2013-03-22_FG04_Parte_03.mp3) 

  
1:30 MOD <dá exemplo do Prof. #5 para mostrar a informação de autor e coautores, dos assuntos, etc.> 

  

 #5 

Uma das coisas que vais ter que fazer (o MOD) é rever a fórmula do cálculo da relevância – uma 
das primeiras 5 que aparecem ali é uma das obras que mais me envergonha de ter publicado 
<risos de todos>, e isto acontece com todas as pesquisas (…), está muito baseado nas Keywords e 
não faz sentido a data ter tanta relevância. A data devia ser invertida (mais recente = mais 
relevante.  

  

 MOD 
<explica que sim os assuntos têm a maior relevância e na verdade e que em relação à data, é isso 
que temos planeado: dar mais relevância as datas mais recentes, apesar de no exemplo visto, 
serem mesmo os assuntos que estão a colocar esses registos no topo> 

 Que fontes/recursos acham 
que deveriam ser incluídos 
(para o enriquecimento do 
registo ou orientação na 
pesquisa? 

#5 
Se tiveres acesso a mais dados, por exemplo abstract aí, sim; mas se só tens os metadados 
básicos, ai é melhor funcionarem como filtros e não na equação de relevância 

  
Qual a vossa opinião em 
relação à integração de 
informação “informal” ao 
registo (adicionada pelos 
utilizadores: análises / 
comentários, tags)?  
7 

MOD Voltando à importância de incluir esta informação “formal”: é para manter? 

  
8.1  PPT 
8.2  PPT 
8.3  PPT 

 #5 Sim, acho que é leve, logo não cria ruído 
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Importância do sistema 
permitir a constituição de 
Comunidades ou Grupos 
temáticos (por documento / 
áreas de investigação) 

Restant
es 

<concordam, visualmente> 

  
O sistema 
implementad
o, 
eventualmen
te 
complement
ado com 
funcionalidad
es 
conceptuais 
apresentadas
, facilita a 
autonomia 
dos 
utilizadores 
(preconizada 
por Bolonha) 
no processo 
de pesquisa e 
descoberta 
de recursos 
informaciona
is científicos? 
10 

7:55 #5 
Quando vi este sistema e vi que estavam os registos da Biblioteca, pensei: excelente, o Filipe fez 
um sistema que chego lá e vou direto ao texto integral dos livros da Biblioteca… 
Mas os registos da Biblioteca (ALEPH?) não tem texto integral (PDF), pois não? 

  
 MOD 

<explica que a ideia é, ou temos aqui perto, ou está em texto integral na web, isso implicava 
digitalizar todos os livros da Biblioteca> 

  
8:46 MOD 

Importância das tags, podemos ter uma nuvem a indicar que esta tag é mais popular que as 
outras?... Acham que tem interesse? 

  
9:50 #5 

Como o exemplo que dei antes, alguém catalogou mal um livro e logo induziu-me em erro na 
pesquisa… agora com as tags ainda é pior, pois cada um pode adicionar tags <dá exemplo de 
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colocar o seu nome em todos os registos>. 
O problema é não ter controlo das tags adicionadas, e é humanamente impossível controlar isso 
manualmente. 
A chave é mesmo a qualidade dos dados…  

  
 #2 

Pode haver um mecanismo de denuncia, mas também pode ser pervertido, alguém denunciar 
uma tag que é importante para os outros.  

  
 TODOS <concordam que pode ter importância, mas também que pode ser pior que melhor> 

  
10:42 MOD E as estrelas? 

  
 #2 Para o sistema de recomendação? 

  
 MOD 

Neste caso apenas de avaliação recurso-a-recurso, não estamos a usar para a relevância ou para 
filtrar (mas pode ser feito). 

  
 #4 

Isso é um bocado subjetivo, depende de quem avaliar – acho que há outros fatores mais 
importantes do que avaliar se tem 5 estrelas ou 4 

  
 #5 

Por exemplo, um muito objetivo é o número de downloads 
(NOTA PÓS-FG – MOD, Agosto 2018: por exemplo com a inclusão de informação altmetrics) 

  

11:38 #3 
As Bases de Dados já estão fechadas para não haver isso, se queres ter uma coisa fidedigna, não 
a podes abrir ao mundo, pode dar algum valor extra, mas também muita confusão nas 
pesquisas.  

  
11:58 MOD 

Já agora, esta informação do número de partilhas, pode ser usada para avaliar o recurso? 
(NOTA PÓS-FG – MOD, Agosto 2018: o que os altmetrics atualmente mostram) 

  
 #4 #5 Não 

  
 #2 Isso pode ser bom ou não… 

  
 #5 

Acho que pode ser bom, se tiver um link para o Facebook, o aluno vai logo ver <o que foi dito 
sobre essa obra> 

  
13:50 MOD 

Acham importante ter esta componente de discussão? <neste caso um plugin do Facebook, que 
mostra os conteúdos na página do registo, mas também pode ser no mural do Facebook> 
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 TODOS 
<se a recomendação publicar no Facebook também, sim – se for só no registo até alguém entrar 
no registo e ver essa recomendação, ai não, porque pode demorar uma eternidade até alguém 
ver isso> 

  

17:00 MOD 
E esta da recomendação automática de outras obras (feita pelo sistema), vale a pena?  
<topo da coluna direita, no registo completo> 

  
 #4 #5 Sim 

  

17:25 MOD 
Listas Públicas? 
Usar como alternativa às listas de Bibliografia Recomendada?  
Listas Públicas podem ter outras obras que não apenas da Biblioteca? 

  
 #5 

Seria mandar para a Biblioteca, para o PACO e agora no IIA (nome de código deste serviço)! 
<risos> 

  
 MOD 

<comenta que já não seria necessário mandar para a Biblioteca, seriam os próprios a adicionar as 
obras no Serviço a essa lista pública> 

  
 TODOS <concordam que sim, tem importância> 

  
 MOD <comenta que podem incluir notas> 

  
 #4 As listas públicas podem ser criadas por qualquer utilizador registado, certo? (MOD confirma) 

  
 MOD 

Listas Públicas partilhadas num grupo (qualquer elemento desse grupo poder adicionar, editar, 
eliminar entradas), tem interesse? 

  
 #5 Eu não usaria 

  
 #4 

É isso, eu continuaria a usar os que já conheço e uso atualmente – depende da popularidade, do 
uso que este Serviço venha a ter, da importância que as pessoas vejam neste Serviço. 

  
 #3 <concorda visualmente> 

  
 #5 Depende da qualidade de pesquisa, a pesquisa tem que devolver registos relevantes 
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 #4 <dá o exemplo de “fair value”, que lhe deu registos não relevantes> 

  
23:45 MOD 

Em relação às fontes: há fontes que acham que estão a mais, ou outras que faltem? Por exemplo, 
Open Data. 

  
 #4 <acena que sim, com a cabeça> Pode não ser muito importante agora, mas… 

  
 #2 … neste momento é uma nova tendência, por isso daqui a 1 mês ou 2 pode ser muito importante. 

  
 #4 

Open Data: eu nem sabia que existia, o facto de estar enriquece, obviamente. 
Pode não ser útil agora, mas será mais tarde; pode não ser para mim, mas pode ser para outros. 

  

 #5 
Todas as funcionalidades e fontes ajudam, podem é ter mais importância para uns que para 
outros. 
Não uses os assuntos no cálculo de relevância, usas apenas nas facetas <para filtrar> 

  
 MOD 

E a parte da recomendação baseada nas atividades dos outros utilizadores (acessos, downloads, 
empréstimos de uma maneira anónima)? 

  

 #5 
Sim, parece-me que isto é fácil de fazer, controlas bem…  
Aqui a chave é dar informação ao utilizador sem ele ter que fazer nada. Eu não quero chegar lá e 
ter que clicar não sei quantas cruzinhas a dizer… está bem, os miúdos já gostam de fazer isso… 

  
 #3 Mas o que é isto do Open Data? 

  
 #5 <explica o que são no contexto da investigação> 

  

30:00 MOD 
Duas perguntas para acabar… Esta partes das Comunidades? 
<comenta sobre as possibilidades das Comunidades no contexto deste Serviço>. 
Qual é a vossa opinião? 

  
 MOD <agradece o esforço extra dos 30 minutos que o FG já tem a mais> 

  
 #5 Se não tiver, acho que não vale investir 

  
 #4 

Ai iria partilhar com outros o que estou a fazer, se calhar tenho outros meios… não sei… para 
perceber a área que cada um está a investigar… mas não sei até que ponto estaria atualizado. 
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 MOD Seria tudo automático. 

  
 #4 Pessoalmente, não teria assim tanto interesse 

  

 #3 

Isso das Comunidades, uso muito pouco, quase não uso. 
Comenta que teve os seus alunos de Pós-Graduação a mandar pedidos de amizade no Facebook 
para o seu filho (criança), porque pensavam que era ele. 
A nível de grupo, tenho uma página de grupo que faço essa gestão… os Alunos até é que criaram 
uma página no Facebook 

  
 MOD Não te vês a fazer isso aqui neste Serviço (gerir esse grupo) 

  
 #3 Ah…  

  
 MOD … de uma maneira mais fechada 

  
 #3 Não sei… isso pode ser mais ao nível de “bisbilhotice”… se virem um colega lá…  

  
 MOD <explica que o acesso à comunidade seria moderado> 

  
36:10 #5 O Professor pode obrigar os alunos a lá ir ver qual o livro recomendado <risos de todos> 

  
 #3 

Não tenho uma opinião formada sobre o interesse disto a nível de uma instituição <em vez de 
usar as redes sociais públicas> 

  

 #2 

Eu pessoalmente é assim: estou no grupo de investigação no Facebook; nas outras plataformas 
em que temos grupos, nem sempre lá vou, pois começam a ser comunidades a mais. 
No grupo do Facebook, a nível de investigação (“Open Access”, no caso desta 
docente/investigadora) aparecem lá recursos muito relevantes, todas as reações… que se 
calharem existem noutras comunidades, onde se calhar onde estou, mas eu não vou lá… 

  
37:30 MOD 

FIM DO FOCUS GROUP  
<agradece novamente a preciosa colaboração> 
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Ficheiro anexado: 

Anexos > 6 - Inquérito Final - Capturas de Ecrã do Questionário > 

Inquérito Final - Capturas de Ecrã do Questionário.pdf 
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MODELO CONCEPTUAL FINAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Comentam / votam 
classificam / recomendam 

seguem (subscrevem atualizações)

 Seguem  

Recomendam/seguem
discutem

Catálogo 
Bibliográfico UA

Google Books

Amazon

Altmetrics

GoodReads

RIA 
Repositório

Revistas UA

ORCID

DeGóis

IdP

autenticam-se

Universidade de Aveiro

Serviço de Pesquisa e Descoberta de Informação Serviço de Rede Social (perfil opcional)

Criam / gerem
Aderem / seguem

(subscrevem atualizações) Empréstimos, Renovar
 Reservas, Reservar,  
 Multas

 Fontes de Informação Externas / Registos Integrados no Índice Central (único)

RCAAP

NDLTD - 
Teses e 
Disserta

ções

DOAJ 
CiteSeer

X
PubMed 
Central

arXiv 
e-Print

OASIS
Brasil

Springer
Open/
BioMed 
Central

InTech 
Open

DOAB 
- Open 
Access 
Books

Dados 
Abertos

Paco UA

Moodle 
UA

Wikipedia

 Pesquisas paralelas ou externas (em tempo real)

ResearchGate

Autoridades 
Thesauri

LOD

Academia.edu

… outras ..

Feeds RSS
(Publicações / 

Grupos / Blogues)

SJR

Bases de Dados EHost AtoZ (EBSCO) Web of Science Scopus … outros ...

Recursos / Documentos

Utilizadores

Grupos Facebook, 
ou outros não-UA

Grupos / Comunidades

Exemplares/Disponibilidade

Bibliografia Recomendada



 Comentam / votam / classificam
recomendam / seguem 

(subscrevem atualizações)

Catálogo 
Bibliográfico UA

Serviço de Pesquisa e Descoberta de Informação: dentro do sistema

 Empréstimos, Renovar
 Reservas, Reservar,   
 Multas

“Donos”: Criam / Gerem 
 Adicionam notas aos Recursos

Outros utilizadores: Seguem 
(subscrevem atualizações)

Resultados mostram 
em cada registo as Listas Públicas 

em que esse recurso está

Favoritos / Recursos que Seguem Preferências: Fontes, Funcionalidades, Rede SocialListas PrivadasEspaço Pessoal na Biblioteca

Plugin LTI: pesquisa e lista recursos
do Serviço de Descoberta em cada UC

Recursos / Documentos Listas Públicas

 Utilizadores: Espaço Pessoal

eLearning, Moodle UA

Exemplares/Disponibilidade

Lista diária de Empréstimos 
para  Recomendação automática

 Registo de 
 Atividades nos  
 documentos
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ANEXO 8 
FICHEIROS DE APRESENTAÇÃO E  
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Ficheiros anexados: 

Anexos > 8 - Ficheiros de Apresentação e Suporte a Reuniões e Focus Groups > 
 
20090909_IGeLU2009_FilipeMSBento_v1.16 

20100408_10CongBAD_FilipeMSBento_COM2_Habitos_Pesquisa_v1.36_Guimarães_FINAL 

20100514_ICPD_SI2_Aula_2_alt 

20100617_01_Portal_de_Descoberta_v1.03 

20100630_3rd-icts-barcelona 

20100702_SDC-Arouca 

20100617_CTDI_ESEIG-IP_Total 

20120517_Apresesentação Base _ Brainstorming SBIDM 

20120613_UA_ResearchDay2012_FMdSB_LJOLS_ver_1.16_FINAL_R2P4 

20121015-16_VuFind_Summit_2012_FMdSB 

20130204_FG01_01_Prof Biblioteca_v1.01 

20130222_FG02_01 

20130301_ESEIG- Pós-graduação em Bibliotecas Escolares - Tecnologias para a Biblioteca 
Escolar_v1.02 

20130607_2º encontro de bibliotecas de ensino superior - ws6_v1.03_Final 

20130800_üa (iia) 




