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Preservamos e partilhamos memórias, a História e as Estórias da região do Cávado e dos seus Municípios.



Álvaro de Campos, Ode Triunfal



A Rede das Bibliotecas da 
Comunidade 

Intermunicipal do 
Cávado, tem como 
principal objetivo

fomentar a cooperação e 
o trabalho em rede 

entre as bibliotecas da 
região, numa lógica 

de partilha de recursos e 
serviços e de 

envolvimento da 
comunidade.



MISSÕES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
(MANIFESTO DA UNESCO)

“ASSEGURAR O ACESSO DOS CIDADÃOS A TODOS OS TIPOS DE INFORMAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL”

“PROMOVER O CONHECIMENTO SOBRE A HERANÇA CULTURAL”



Nascimento do projeto (2018-2019):

Identificação da necessidade;

Prévia existência das coleções patrimoniais e coleções já digitalizadas;

Software de fonte aberta (DSpace) e conhecimento técnico disponível 
(USDB - UM, novo parceiro)

1. 
DANDO FORMA AO SONHO



2. 
PRINCÍPIOS: UMA BIBLIOTECA QUE É DE TODOS

Colaboração, desde logo entre as bibliotecas que integram a rede intermunicipal;

Cidadania, que estende o princípio da colaboração às comunidades locais, individuais e 
coletivas, entendidas como parceiras na construção de uma “memória para todos”, quer 
constituindo coleções e integrando documentos, quer ajudando a descrevê-los e completando 
informação;

Preservação;

Acessibilidade;

Software Open Source, Acesso Aberto;

Respeito pelos Direitos de Autor.



3.
DESENHANDO O PROJETO

Financiamento do Programa PADES (DGLAB) 

Escolha do software: o DSpace (open source, como princípio - cumprimento de requisitos 
técnicos de preservação, acessibilidade, interoperabilidade e pesquisa e recuperação)

Colaboração com a USDB-UM (domínio técnico e científico e integração de conteúdos -
encomenda do serviço de parametrização)

Identificação dos recursos, plano de digitalização e calendarização (fase inicial: 2019-2021)

Divulgação (1.º Encontro “Memória para Todos”, 2019)

Escolha do nome e logotipo (Designer Luís Cristóvão)

Aquisição de servidor;

Contratação de empresa para segurança e manutenção.



PORQUÊ O DSPACE
✓O DSPACE É UM SOFTWARE DE FONTE ABERTA CRIADO COM O OBJETIVO DERECOLHER, GERIR E ABRIR O ACESSO À MEMÓRIA 

INSTITUCIONAL DE ORGANIZAÇÕES PRODUTORAS DE CONHECIMENTO.✓FÁCIL DE INSTALAR, PERMITE GERIR TODO O TIPO DE OBJETOS DIGITAIS, INCLUINDO TEXTO, IMAGEM, VÍDEO, ÁUDIO E CONJUNTOS DE DADOS, 
É COMPLETAMENTE PERSONALIZÁVEL E ADAPTA-SE COM FACILIDADE ÀS NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES QUE O ADOTAM. ✓BENEFICIA DE UMA CRESCENTE COMUNIDADE DE PROGRAMADORES E GESTORES DE CONTEÚDOS EMPENHADOS EM EXPANDIR E 
MELHORAR CONTINUAMENTE O SOFTWARE. ✓CUMPRE NORMAS E FORMATOS INTERNACIONAIS QUE FACILITAM O ACESSO ABERTO E A INTEROPERABILIDADE.



O DSpace GLAM

DSPACE, NOVAS OPORTUNIDADES PARA AS BIBLIOTECAS DE MEMÓRIA

✓permite a interoperabilidade com outros sistemas e, na extensão GLAM (recentemente aplicada, entre 
outros, pela Alma Mater da UC e pela Biblioteca Digital da Univ. Pavia, Itália), o estabelecimento de 
relações entre objetos digitais e entidades como pessoas, acontecimentos, datas ou lugares 
(funcionalidades muito importantes em bibliotecas patrimoniais e instituições de memória, tornando 
possível a contextualização dos recursos);

✓permite a gestão de imagens, aceitando diversos formatos e proporcionando a adaptação das imagens a 
diferentes tamanhos de ecrãs ou a utilização do zoom, sem necessidade de descarga dos recursos. Na 
versão GLAM, possibilita a conversão de imagens em texto editável, através de funcionalidades OCR 
integradas.



Comunidade DSpace: todos ajudam na construção
… tal como na Comunidade AquaLibri!



https://aqualibri.cimcavado.pt

https://aqualibri.cimcavado.pt


















O depósito dos recursos faz-se através de um 
formulário onde constam os diversos 
metadados de descrição dos objetos digitais, 
incluindo as licenças de direitos de autor.

O workflow é muito simples e consta 
normalmente de dois passos: o depósito é feito 
por um técnico e depois é validado por um 
curador de conteúdos.

HTTPS://AQUALIBRI.CIMCAVADO.PT

DEPÓSITO DE RECURSOS E 
WORKFLOW

https://aqualibri.cimcavado.pt


AUMENTAR O IMPACTO

Em Junho de 2022

Adesão ao RNOD

Registo Nacional de Objetos Digitais, gerido pela Biblioteca Nacional 

…do RNOD à Europeana…



INOVAÇÃO

✓ criação de um formulário de submissão próprio;
✓ criação de novos campos de metadados;
✓ nova terminologia aplicada a alguns dos campos já existentes no Dublin Core; tal como o 

formulário, os campos criados especificamente para esta biblioteca, aparecem nos 
formulários de submissão com a designação “aqualibri".

✓ novos índices, que permitem alargar as possibilidades de pesquisa e recuperação da 
informação existente na biblioteca



INOVAÇÃO

O layout da página de entrada, desenvolvido pelos técnicos da USDB da Universidade do Minho, sob 
proposta da equipa da RIBCA, também apresenta algumas inovações, utilizando as potencialidades do 
programa para criar páginas mais agradáveis à vista, mantendo a funcionalidade e a eficácia.

Ao nível da acessibilidade, e em resultado dos testes feitos por um utilizador cego, transformaram-se 
pop-ups como o da Ajuda em páginas de leitura autónoma e alterou-se alguma terminologia que podia 
ser enganosa para todos os utilizadores.



AQUALIBRI – GESTÃO E MANUTENÇÃO

Orientações para avaliar e garantir o devido 
funcionamento da plataforma Aqualibri.



AQUALIBRI – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO

ESCALABILIDADE

Providenciar alarmís8ca no que se 
refere aos limites associados ao bom 
funcionamento do servidor.

% de u8lização total do processamento em 
todos os núcleos;

"red line" de ocupação em todas as unidades 
Gsicas de disco;

"red line" de u8lização constante e não 
esporádica de memória.



AQUALIBRI – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO
SEGURANÇA ANTI-INTRUSÃO

Assegurar o controle de acesso 
indevido ao sistema e a8vidade 
suspeita/fraudulenta

Registo de LOGs e respectiva análise 
periódica dos mesmos;

Licenciamento de software Anti-Intrusão 
capaz de gerar notificações automáticas de 
alerta para ataque;

Manutenção dos certificados de segurança 
apensos ao Aqualibri de forma a conferir 
uma conexão segura à plataforma;

Verificação e remoção periódica de vírus, 
malwares e spywares que por algum 
motivo escaparam à alarmística. (Por 
exemplo vulnerabilidades de versões 
desatualizadas de sistema);



AQUALIBRI – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO

Garan8r um plano adequado e 
redundante de backups dos dados e do 
sistema, atualização do so`ware e 
condições Gsicas apropriadas.

Plano redundante de backups armazenados 
em local seguro e fisicamente dis8nto;

Recurso ao uso de réplicas em tempo real 
(Sistema de Disaster Recovery);

Exclusão de arquivos temporários e 
desnecessários (nomeadamente de logs cuja 
validade expirou por tempo ou 
funcionalidade); 

Manter o so`ware de sistema opera8vo e da 
plataforma Dspace atualizado, desde que 
garan8da a fiabilidade dos mesmos, por 
forma a excluir possíveis vulnerabilidades; 

Limpeza Gsica do servidor e bas8dor de 
suporte;
No8ficações de sistema "down";

Implementação de um sistema de alarmís8ca 
referente às condições de humidade e 
temperatura da localização do servidor.



AQUALIBRI – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO
GESTÃO DE VERSÕES

Gerir as alterações ao código-fonte 
ao longo do tempo

Rastrear e gerir as alterações do código 
do software; 

Uso de sistemas de controle de versão, 
ferramentas que facilitam a gestão das 
alterações ao código-fonte ao longo do 
tempo; 

Garantir a fiabilidade das versões nos 
diferentes meios de suporte à plataforma 
(Domínio, DNS, Sistema operativo, Bases 
de dados, Dspace, etc.)



A Biblioteca é um organismo em Construção
http://aqualibri.upt.pt

OBRIGADA PELA VOSSA 
ATENÇÃO

http://aqualibri.upt.pt

