
iblioteca Comum
a construção de um catálogo coletivo

1º WORKSHOP B.comum, 4 DE JUNHO DE 2019



1º Workshop do projeto Biblioteca Comum
Coimbra, 4 de junho de 2019 (16h30-18h30)

4º Encontro das Bibliotecas de Ensino Superior



WORKSHOP - objetivos
1. Divulgar e apresentar o projeto “Biblioteca Comum”,
2. Sensibilizar as instituições para a integração dos seus 

catálogos no projeto,
3. Recolher sugestões para a implementação de 

funcionalidades e serviços.
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WORKSHOP – sumário
1. Introdução e apresentação do Projeto Biblioteca Comum
2. Apresentação de estudos e análises comparativas 
3. Grupos de discussão para recolha de sugestões de 

funcionalidades e serviços para o Catálogo Coletivo
4. Resumo, conclusões e próximas ações 
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WORKSHOP - agenda
1) INTRODUÇÃO
Pedro Príncipe, Cecília Reis

i. Visão geral do projeto, 

ii. Atividades de formação,  
comunicação e 
envolvimento da 
comunidade

iii. Discussão sobre a 
operacionalização do 
sistema.

2) ESTUDOS
Filipe Bento, Thiago Cunha

i. Análise de sistemas 
open source e 
proprietários para 
agregação de recursos 
bibliográficos

ii. Estudo diagnóstico dos 
catálogos das BES

iii. Estudo analítico de 
serviços nacionais.

3) DISCUSSÃO
Augusto Ribeiro, Pedro 
Príncipe

i. Grupos de discussão 
para recolha de 
sugestões de serviços 
e funcionalidades para 
o Catálogo Coletivo

ii. Resumo, conclusões e 
próximas ações.
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1. 
Introdução e 
apresentação do Projeto 
Biblioteca Comum



Visão geral do projeto, dos indicadores 
e do sistema a desenvolver
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Duração da medida, problema a resolver, objetivos e indicadores

Estrutura e organização das áreas de trabalho do projeto, principais 

atividades e tarefas a desenvolver

Plano de projeto e calendário de execução.



Projeto
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Serviço nacional agregador dos 
recursos bibliográficos das 
Instituições de Ensino Superior 
e de Ciência e Tecnologia



Projeto
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24 meses
Duração da Medida (Março 2019)

3 parceiros
UMinho, UPorto, UAveiro

125.617,10 €
Despesas elegíveis globais

1/SAMA/2018
Candidatura COMPETE 2020

AMA I.P.
Relação contratual com a AMA

106.774,53 €
Financiamento - apoio FEDER



Problema a resolver
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Colmatar a inexistência de um 
ponto único de pesquisa de 
informação bibliográfica das 
Instituições de Investigação e 
Ensino Superior.



Objetivos
CRIAR
Criar o serviço nacional 
agregador dos recursos 
bibliográficos das 
Instituições de Ensino 
Superior e de Ciência e 
Tecnologia (C&T).

FACILITAR
Facilitar o acesso, o 
conhecimento e partilha 
racional de recursos 
bibliográficos pelas 
comunidades académicas 
e de Ciência e Tecnologia.

MELHORAR
Contribuir para a melhoria 
dos padrões de 
interoperabilidade dos 
sistemas de catálogo das 
Bibliotecas Ensino 
Superior e de C&T.
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Conceção, instalação e 
configuração do sistema. 
Disponibilização do 
serviço piloto da 
Biblioteca Comum.
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Março 2019
Fev. 2020

Operação, suporte, 
desenvolvimento e agregação 
contínua dos catálogos. 
Disponibilização em produção 
do serviço Biblioteca Comum.

Março 2020
Fev. 2021

Duração e implementação
plano de implementação de 24 meses



Estrutura: áreas de trabalho
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WP1 – Coordenação e Gestão de Projeto [UMinho]

WP2 – Infraestruturas e equipamento [UMinho]

WP3 – Conceção e Instalação [UPorto]

WP4 – Operação, agregação e helpdesk [UMinho]

WP5 – Disseminação, comunicação e formação [UAveiro]



Infraestruturas e equipamento 
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Inclui a adjudicação de serviços aplicacionais de rede, de configuração 
de hardware, de armazenamento do sistema e de base de dados.



Conceção e Instalação

15

O objetivo é criar o sistema com uma interface web para frontoffice e backoffice que permitirá 
desenvolver a operação do serviço nacional agregador dos recursos bibliográficos das IES.



Operação, agregação e helpdesk 
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Os serviços de agregação e helpdesk têm como objetivo operacionalizar o sistema desenvolvido, 
integrando novos catálogos a partir de processos de teste e validação. As atividades visam também 
a definição e implementação do serviço de apoio ao utilizador (helpdesk – guias, tutoriais).



Disseminação, comunicação 
e formação
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Inclui a operacionalização do programa de formação que integra a realização de dois workshops em 
eventos de profissionais de informação e documentação e a promoção de webinars técnicos. 



5 catálogos de BES 
Fase piloto

2 milhões de registos
Agregados no sistema na fase piloto

30 catálogos de IES e C&T
No final do projeto
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Indicadores



Plano de projeto – etapas
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11 22 33 44
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Disseminação, 
comunicação 
e formação
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As atividades de disseminação e comunicação

visam divulgar junto dos profissionais, 

das instituições que são potenciais
fornecedores de conteúdos e dos 

utilizadores finais, as valências do 
serviço Biblioteca Comum.



manter a comunidade 
informada
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objetivo
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desenvolvimento

da identidade
visual da marca



25

website 
www.bibliotecacomum.pt

http://www.bibliotecacomum.pt
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materiais
dedivulgação

folhetos cartazes
merchandizing
newsletter web social 



1 workshop
1 webinar
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2019
1 workshop 
3 webinars

2020

formação para a comunidade
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materiais de apoio (helpdesk)
Guias, Tutoriais, FAQs, serviço de 
helpdesk (reforço dos webinars)



Plano de formação e apoio
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11 22 33 44

1º WORKSHOP 1º WEBINAR & SERVIÇO HELPDESK 2º WORKSHOP & 2º WEBINAR 3º & 4º WEBINAR
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Perguntas?
Email
bibliocomum@sdum.uminho.pt
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Pedro Príncipe

mailto:bibliocomum@sdum.uminho.pt


2. 
Apresentação de estudos 
e análises comparativas 



Apresentação de estudos técnicos, 
diagnósticos e análises comparativas
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 Análise de sistemas open source e proprietários para agregação 
de recursos bibliográficos, Filipe Bento

 Estudo diagnóstico dos catálogos bibliográficos das bibliotecas 
das IES de Portugal, Thiago Cunha, GT-BES da BAD

 Estudo analítico (preliminar) de serviços nacionais de catálogos 
coletivos



ESTUDO TÉCNICO | Filipe Bento
Análise de sistemas open source e 
proprietários para agregação de 
recursos bibliográficos
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Que modelo?

a) Pesquisa Federada
b) Catálogo de União = Índice Central (de Pesquisa Unificada)
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Que modelo?

a) Pesquisa Federada
○ Nem todas as fontes têm servidores z39.50 (ou SRU/SRW)
○ Principais problemas: 

■ Tempo de resposta: fontes podem não responder dentro do tempo máximo pré-definido 
(ocorrer um timeout), ficando os seus registos excluídos na lista de resultados;

■ Não é possível fazer a deduplicação em tempo real dos registos, colocando assim o foco na 
fonte e não tanto nas obras em si, como idealmente deveria ser;

■ Não é possível fazer a recomendação de obras relacionadas sobre o conjunto total de obras 
(de todas as fontes)
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Que modelo?

b) Catálogo de União
○ Nem todas as fontes podem exportar os registos em formatos standard (ISO2709 / 

MARC binário), ou terem este processo automatizado;
○ Principal problema: 

■ Manutenção do índice central atualizado = registos e respetiva atualização dependiam da 
frequência com que as bibliotecas-fonte enviassem os lotes de novos registos / registos 
alterados

○ Solução: Harvesting OAI-PMH
■ Colheita periódica de novos registos / registos alterados desde a última “ceifa”

Solução Preconizada
com agregação automatizada de registos
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Considerações Base

● Fontes (standards, protocolos e alternativas)

○ Partilha de registos:
■ OAI-PMH (XML: MARCXML | MARC21/slim)
■ Exportação automática de novos registos / alterados (inc. apagados)

● ISO2709 (MARC binário): [Uni]MARC[21]
● Outros formatos (CSV, TSV, MS-Excel) = possível, mas requer “parsing” com ferramentas como o 

Catmandu (investimento inicial no desenvolvimento, parametrização e testes desse “parsing”).



39

Considerações Base

● Fontes (standards, protocolos e alternativas)

○ Info Administrativa de exemplares em tempo real:
■ NCIP / RESTful DLF

● Localização (sub-biblioteca / cota)
● Disponibilidade:

○ Disponível;
○ Emprestada > data fim de empréstimo;
○ Reservada; 
○ FEC / Empréstimo Permanente (longo prazo) / Desaparecida;

■ Ligação direta à página das existências dessa obra / ao registo bibliográfico
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Considerações Base

● Registos da mesma obra
○ Com deduplicação:

■ Construção de um “super-registo” (com info das fontes nas existências / exemplares)
● Registo único no índice central

-- ou --
■ Eleição de um desses como o preferencial: 

● Tantos registos no índice central quantas fontes têm essa obra, mas na lista de resultados 
só é apresentado um registo, o selecionado como preferencial, com ligação aos registos das restantes 
fontes;

● Como selecionar o preferencial?
○ Via algoritmo pré-indexação no Índice Central (e.g., com o RecordManager)
○ Por fonte (escala de preferência entre todas as fontes)

○ Sem deduplicação (mostra tantos registos quantas fontes têm essa obra):
■ “FRBRização” dos diferentes registos, como diferentes manifestações da mesma obra
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Possíveis soluções

● A ideal deve
○ Ser escalável
○ Ser flexível
○ Ter mecanismos automáticos de importação de dados, de modo diferencial 
○ Agregar os registos da mesma obra num “super-registo” (deduplicação)
○ Apresentar correções ortográficas e sugestões de termos alternativos, ter

auto-complete na caixa de pesquisa
○ Enriquecer os registos com informação externa (obtida em tempo real)
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Possíveis soluções

● A ideal deve
○ Ter navegação facetada / permitir aplicar filtros:

■ Localização Geográfica (exemplo: Distrito); Biblioteca Fonte; Tipo de recurso; Disponível 
online (inc. eBooks); Assuntos; Autores;

○ Poder obter em tempo real a informação administrativa relativa aos exemplares
○ Exportar registos bibliográficos para programas de gestão de referências 

bibliográficas
○ Possibilitar que utilizadores registados adicionem tags e comentários aos registos, os 

partilhem em redes sociais ou os salvar como favoritos em listas privadas ou públicas 
(e as gerir)
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Possíveis soluções: OSS

● VuFind
○ Escalável
○ Flexível
○ Tem mecanismos automáticos de importação de dados, de modo diferencial 
○ Deduplicação: 

■ é possível eleger um como preferencial, via algoritmo pré-indexação no Índice Central, com o 
RecordManager

■ na lista de resultados só é apresentado um registo, o selecionado como preferencial, com 
ligação aos registos das restantes fontes
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Possíveis soluções: OSS

● VuFind
○ Correções ortográficas e sugestões de termos alternativos, permite incorporar  

Autoridades e Thesauri
○ Enriquece os registos com informação externa (obtida em tempo real), 

incluindo na lista de resultados (autores e assuntos, via Wikipédia)
○ Facetas / Filtros
○ Pode obter em tempo real a informação administrativa relativa dos exemplares 

■ mediante disponibilidade desse serviço na fonte: API [RESTful DLF] ou web service
○ Exporta registos bibliográficos para programas de gestão de refer/s bibliográficas
○ Utilizadores registados: tags e comentários, partilha em redes sociais, salvar como 

favoritos em listas privadas ou públicas (e as gerir)
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VuFind
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VuFind
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Possíveis soluções: OSS

● VuFind
○ Implementações referência, consórcios

[lista completa: https://vufind.org/wiki/community:installations]

■ National Library of Finland [Finna]

■ Swissbib [membros]

■ National Library of Australia

■ Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois [CARLI I-Share]

https://vufind.org/wiki/community:installations


48

FINNA
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FINNA
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Swissbib
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Swissbib: outras edições
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Possíveis soluções: OSS

● BlackLight
○ Permite filtrar os registos por facetas (navegação facetada)
○ Permite ver as obras do mesmo grupo de cotas (na mesma “estante”) de um 

determinado registo
○ Não foram encontradas instalações em contexto de Catálogo de União
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Possíveis soluções: Comerciais

● EDS da EBSCO Information Services (SaaS)
○ Navegação facetada, exportação de registos, e restantes funcionalidades comuns 

aos Serviços de Descoberta
○ Quer as localizações (fontes), quer os limites de pesquisa por grupo de fontes, 

poderem ser customizados
○ Registos do catálogo podem ser enriquecidos com dados externos

de terceiros via Apps
○ Não faz deduplicação de registos de catálogos: apresenta, contudo, a ligação entre 

registos idênticos via FRBR, desde que haja um elemento de ligação entre ambos
■ mostra tantos registos da mesma obra quantas Bibliotecas-fonte a tiverem
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Possíveis soluções: Comerciais

● Primo da Ex-Libris (Local ou SaaS)
○ Uma versão melhorada do Catálogo tradicional com componentes 

de Web 2.0, potenciando a descoberta de informação
○ Deduplicação de registos de catálogos (a confirmar)
○ Instalações (amostra): https://el-una.org/working-groups/primo/primo-sites/

https://el-una.org/working-groups/primo/primo-sites/
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Possíveis soluções: Comerciais

● Retrievo da Keep Solutions
○ “Ponto de acesso único a todos os recursos de informação da sua organização”:

■ Além do Catálogo Bibliográfico da Instituição, pode também integrar os documentos da 
intranet / sistema de gestão documental ou mesmo páginas e outros recursos do site Web

○ Modelo misto de agregação (índice unificado: por exemplo, via harvesting OAI-PMH) 
e pesquisa federada (executada em tempo real)

○ KEEP SOLUTIONS, spin-off académica da Universidade do Minho
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Possíveis soluções: Comerciais

● Summon da Ex-Libris (SaaS)
○ Todas as funcionalidades que se podem encontrar na maior parte dos 

Serviços de Descoberta com uma a interface fácil de usar (user friendly), 
agradável a nível estético;

○ Tem suporte nativo para Catálogos Coletivos, fazendo a agregação 
/ deduplicação de registos para um único
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Possíveis soluções: Comerciais

● WorldCat Local da OCLC (SaaS)
○ Solução filtrada e focada nos recursos da Biblioteca, personalizada a partir da base 

global WorldCat
■ Expõe os registos WorldCat aos motores de pesquisa Web mais comuns, logo estes recursos 

locais podem ser descobertos no meio de uma pesquisa Web normal
■ Maio de 2018 = cerca de 415 milhões de registos bibliográficos



ESTUDO DIAGNÓSTICO | GT-BES (BAD)
1

Estudo dos catálogos bibliográficos 
das bibliotecas das IES de Portugal.
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2017

• Início do 
estudo
prospectivo
sobre os
catálogos das 
BES (FCCN + 
GT-BES)

Abril de 2018

• Jornadas 
FCCN –
Apresentação
do estudo à
comunidade

Junho de 
2019

• Entrega do 
estudo final 
integrado no 
projecto da 
Biblioteca
Comum
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Etapas do estudo diagnóstico

Levantamento de requisitos e 
funcionalidades

Levantamento dos sistemas uilizados 
nas IES 

Aplicação de um inquérito online
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Universo em estudo

Análise realizada tendo por base o 
Diretório BAD das BES

www.bad.pt/diretorio

172 bibliotecas registadas e 
analisadas.

65 a 75 diferentes OPACs
identificados. 

Caracterização:
○ Biblioteca, instituição (tipo de

ensino).
○ Site web, OPAC, Software, Versão.
○ Metadados, Interface OAI, API,

Z39.50.

http://www.bad.pt/diretorio
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Inquérito online

Inquérito enviado no dia 27/05
Respostas até 30/05      21

NOVA DATA LIMITE: 13/06/2019

Validar dados recolhidos do diretório.
Complementar a análise, Prova de conceito e 

validação das recomendações.

O seu catálogo possui interface OAI-PMH?
Se sim, qual o URL do OAI do seu catálogo?
Qual o software do seu catálogo?
Qual a versão do software do seu catálogo.
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Resultados parciais

38%

62%

OAI-PMH

Sim Não

79%

21%

Outras formas de partilha
de registos

Sim Não

53% - Z 39.50
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Resultados parciais

2

3

6

1

2

5

3

0 1 2 3 4 5 6 7

PacWeb (Mind)

Millenium

Koha

Horizon (SirsiDinix / Wecul)

Docbase (DID)

Biblionet (Bibliosoft)

Aleph (Ex-Libris)

Software do catálogo

100%

Gostaria de integrar um catálogo
colectivo das BES?

Sim Não
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Resultados parciais

57%
38%

5%

Estaria disposto a suportar desenvolvimentos e adaptações
no seu catálogo?

Sim, com dificuldade Sim, com facilidade Não

- Questões de orçamento

- Questões de 
dependência de 
terceiros – sistemas 
proprietários



ESTUDO Diagnóstico | GT-BES (BAD)
2

Estudo analítico (preliminar) de 
serviços nacionais de catálogos 

coletivos



COPAC (National, Academic and Specialist 
Library Catalogue) - Reino Unido e Irlanda
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○ Antecedentes:
■ 1987 apenas para consulta de profissionais das bibliotecas
■ 1996 criação do catálogo colectivo disponibilizado a toda

comunidade

○ Organismo responsável
■ JISC (Joint Information Systems Committee) - fornecido à comunidade 

no âmbito de um protocolo com as RLUK (Research Libraries UK)

○ Agrupa:
■ + 100 bibliotecas
■ Universitárias, Nacionais e especializadas
■ + 40 milhões de registos bibliográficos

Análises comparativas
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COPAC
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COPAC
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COPAC



CCUC (Catàleg Col.lectiu de les Universitats de 
Catalunya)- Espanha
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○ Antecedentes:
■ 1991 - projecto de colaboração entre bibliotecas universitárias de 

Barcelona 
■ 1995 / 1996 – Criação do catálogo colectivo

○ Organismo responsável
■ Desde 2013 que o CCUC está a cargo da CSUC (Consorci de Serveis

Universitaris de Catalunya)

○ Agrupa:
■ + 100 bibliotecas
■ Bibliotecas do CSUC e outras bibliotecas parceiras e associadas
■ + 10 milhões de itens

Análises comparativas
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CCUC
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CCUC
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CCUC
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CCUC



Catálogo REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas) - Espanha
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○ Antecedentes:
■ 1992 - edição de um catálogo em CD-ROM que juntava os fundos de 

cinco bibliotecas universitárias
○ Organismo responsável

■ REBIUN

○ Agrupa:
■ 95 bibliotecas
■ Universitárias, o CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 

Nacionais e outras bibliotecas associadas à rede
■ + 34 milhões de registos bibliográficos

Análises comparativas
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REBIUN
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REBIUN
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REBIUN



SUDOC (Système Universitaire de 
Documentation) - França
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○ Antecedentes:
■ 1994 – Iniciativa pública para implementação de um catálogo 

colectivo e gestão de uma rede nacional de catalogação

○ Organismo responsável
■ ABES (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur) sobre a 

tutela do MESRI (Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation).

○ Agrupa:
■ + 3000 bibliotecas
■ Universitárias, públicas, especializadas, ...
■ + 12 milhões de registros bibliográficos

Análises comparativas
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SUDOC
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SUDOC
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SUDOC



UNICAT (Union Catalogue of Belgian 
Libraries)- Bélgica
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○ Antecedentes:
■ Beta em 2011

○ Organismo responsável
■ Comité de direção com membros de várias universidades presentes 

no catálogo

○ Agrupa:
■ + 100 bibliotecas
■ Universitárias, especializadas, museus, governamentais, ...
■ + 16 milhões de registros

Análises comparativas
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UNICAT
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UNICAT



FINNA – Finlândia
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○ Antecedentes:
■ Surge oficialmente em 2013 no âmbito de um projecto para a 

biblioteca nacional digital finlandesa

○ Organismo responsável
■ Biblioteca Nacional da Finlândia 

○ Agrupa:
■ + 300 instituições
■ Bibliotecas, arquivos e museus

Análises comparativas
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FINNA
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FINNA
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FINNA
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FINNA



3. 
Grupos de discussão



93

Perguntas para a discussão
 Quais as principais forças que identifica para o Catálogo Coletivo 

e que fraquezas pode ter o projeto?

 Que funcionalidades o serviço agregador deverá possuir?

 Como perspectiva a sustentabilidade do serviço? 
(gestão centralizada através de um organismo governamental, pela rede das BES ou com 
anuidade paga pelas instituições aderentes)

NOTAS http://www.bit.ly/bibliocomum1

http://www.bit.ly/bibliocomum1


4. 
Resumo, conclusões e 
próximas ações 



Próximas ações
FINALIZAR ESTUDOS
Concluir os estudos técnicos e de 
dignóstico, retirar as principais 
conclusões, publicar a informação.

PÁGINA WEB
Disponibilizar o site com a 
informação do projeto, onde estará 
no futuro alojado o catálogo.

ANÁLISE DE REQUISITOS
Análise de requisitos, definição da 
solução técnica, configuração dos 
pré-requisitos do sistema.
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CADERNO DE ENCARGOS
Estabelecer as especificações do 
software e do sistema a desenvolver 
e contratar os serviços.

FASE PILOTO
Implementar a faase piloto com a 
análise e validação dos 5 
catálogos a testar e integrar.

PLANO DE FORMAÇÃO
Definir o plano de formação e o 
serviço de helpesk (apoio, guias),  
calendarizando 1º webinar. 



Obrigado
Email
bibliocomum@sdum.uminho.pt
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mailto:bibliocomum@sdum.uminho.pt

