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INTRODUÇÃO

O projeto de digitalização móvel (MobiDig), tem como objetivo estabelecer 
uma formação aberta e inovadora, para bibliotecários, arquivistas, gestores de 
pequenas organizações, professores bibliotecários e formadores na área da biblio-
teconomia, bem como, criar processos de digitalização de baixo custo, quais os 
seus objetivos e respetivo armazenamento de dados. Um dos principais objetivos 
do projeto é sistematizar, integrar e difundir as práticas atuais, não apenas entre 
pequenas bibliotecas, mas também entre instituições de formação profissional, de 
forma a melhorar os recursos e métodos de trabalho para formadores e forman-
dos. Assim, o projeto fornece recursos on-line para digitalização móvel de baixo 
custo, podendo estes ser acedidos em mobiledigit.eu.

O projeto MobiDig responde às seguintes tendências atuais: por um lado, 
em muitos casos, é desejável que os dispositivos de digitalização estejam no local 
onde se encontra a documentação, de forma a evitar a deslocação da mesma; 
por outro lado, existem várias soluções de hardware e software de baixo custo 
que permitem a sua utilização em pequenos espaços. Tal equipamento de digi-
talização é facilmente transportado numa mala. Tendo em conta experiências 
anteriores a SCAS e a RL “PRSlavejkov” (Bulgária), tomaram a iniciativa de mate-
rializar esta ideia ocorrida há alguns anos, convidando parceiros de reconhecidas 
instituições tais como:  Universitaet Graz (Áustria),  Stichting De Domijnen (Holanda), 
Palácio Nacional de Mafra (Portugal), Fratelli Alinari Istituto Di Edizioni Artistiche-
-Idea SPA (Itália), National High School Of Polygraphy And Photography (Bulgária), 
para integrar o projeto.

As novas tendências na digitalização de património escrito existente em pe-
quenas bibliotecas, arquivos, etc. passam pela digitalização móvel. Assim, o mate-
rial de formação baseia-se num sistema de gestão de aprendizagem (LMS) on-line, 
desenvolvido pelos parceiros do projeto, onde se apresentam informações para 
e sobre o próprio LMS (capítulo 8). Esta publicação pode ser acedida on-line em 
PDF, disponível nos idiomas de todos os parceiros- búlgaro, alemão, italiano, holan-
dês, português e inglês.

O conteúdo do manual integra duas formas- LMS e PDF. É uma ferramenta di-
recionada para professores e formadores que necessitam de materiais atualizados 
e adequados à formação em digitalização móvel. Os tópicos aqui enumerados 
procuram abarcar todas as facetas do processo da digitalização de baixo custo 
em diferentes instituições com acervo documental, partindo do princípio que estas 
possuem um orçamento limitado. Enumerando aspetos vários: que material a digi-
talizar, que software e hardware utilizar, padrões em metadados, direitos de autor 
e muitos outros tópicos são aqui identificados a partir de casos práticos, ilustrações, 
dicas e conselhos.

O grupo-alvo é composto por bibliotecários, arquivistas, gestores de peque-
nas bibliotecas / arquivos / centros comunitários / mosteiros / coleções particula-
res; profissionais dispostos a apoiar instituições com poucos recursos na implemen-
tação da digitalização, professores / formadores no domínio da biblioteconomia.
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Principais passos na digitalização 
do Património escrito

Palavras-chave
Bibliotecas escondidas, digitalização, livros, documentos de arquivo, meta-

dados, repositório.

Objetivos do Capítulo
Este módulo de abertura tem como objetivo fornecer uma visão geral dos 

passos principais na digitalização de objetos (livros, documentos, etc.). O presen-
te módulo quer providenciar o leitor com uma orientação básica para situações 
padrão, e que são encontradas aquando da realização do processo. O módulo 
desenvolve ideias de como proceder no caminho desde a estante até ao ecrã. 
Assim, procura-se fornecer recomendações e apoio, e descrever aspetos a serem 
considerados no processo, baseados na experiência de muitos anos de digitaliza-
ção em pequenas coleções, algumas das quais localizadas em lugares bastante 
remotos.

Conteúdo (abstract)
Este módulo inicial providencia um esboço simples do processo de digitali-

zação: a preparação do local de trabalho, a seleção e preparação dos objetos, 
as necessidades protocolares, a designação e recorte de imagens, o controlo da 
qualidade e o armazenamento e migração de dados. Algumas das ideias men-
cionadas no presente módulo irão ser desenvolvidas nos módulos seguintes.

1. Introdução

1.1 Uma situação padrão
Quando entramos num espaço e deparamos com uma pequena biblioteca 

ou outro tipo de coleção de documentos, podemos experienciar uma variedade 
de sensações: um certo cheiro típico a livros antigos, uma poeira visível, um espaço 
atafulhado e sombrio, vestígios nulos de atividade humana – excetuando, talvez, a 
presença de alguns materiais que não pertencem de todo a uma biblioteca. Mais 
ainda, podemos observar um considerável número de livros nas prateleiras e pi-
lhas de livros em mesas ou espalhados aleatoriamente no espaço. Somos capazes 

Capítulo 1
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de distinguir amontoados de folhas de papel num canto, cobertas por uma fina 
camada de pó. Por fim, um álbum na mesa de trabalho com algumas fotografias 
a aparecer timidamente por debaixo da capa… Resumindo, uma esmagadora 
abundância de impressões com as quais temos de lidar e resolver.

Figura 1 Primeira impressão de uma 
biblioteca até então oculta: uma 
coleção de livros encontrada num 
armário, que se encontra limpa e seca 
e sem número de inventário, mas bem 
preservada. Banja Luka/Bosnia

1.2 Passos preliminares
Primeiramente, a área de trabalho tem de ser preparada para o propósito 

delineado. Em certos casos, o lugar onde os livros se encontram irá ser diferente do 
lugar onde o trabalho vai ser realizado. No entanto, boas condições de trabalho 
têm de ser asseguradas: um espaço limpo e higienizado à temperatura certa e 
que possua espaço suficiente e boa iluminação (preferencialmente com luz natu-
ral); será também necessário uma mesa e algumas cadeiras, fontes de alimenta-
ção para os equipamentos de digitalização e computadores, etc.

As boas condições de trabalho vão ter também um impacto direto nas ques-
tões de segurança, dado o facto de que são manuseados frequentemente obje-
tos únicos, e que não nos pertencem (estamos apenas a trabalhar com eles). Nove 
em cada dez vezes, a digitalização é um esforço cooperativo entre responsáveis 
locais (diretores, bibliotecários, etc.) e vários especialistas e digitalizadores exter-
nos. O sucesso do seu esforço conjunto depende amplamente da sua confiança 
mútua e da sua abordagem aberta.

2. Passos na preparação

2.1 Estado de conservação
Antes da iniciação do projeto, o estado de conservação geral da coleção 

tem de ser avaliada. A principal preocupação é, sem dúvida, a humidade. É preci-
so assegurar um espaço climaticamente favorável para os livros e para as pessoas 
que os manuseiam. Na eventualidade de serem encontradas culturas de bolor, é 
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necessário consultar especialistas. Efetivamente, trabalhar com livros que possuam 
bolor pode conduzir a problemas de saúde. Esta confirmação visual que antece-
de o projeto também beneficia a averiguação de infestações de insetos. Existem, 
adicionalmente, listas de várias averiguações a serem realizadas, disponíveis na 
literatura no sentido de advertir o indivíduo a matérias respeitantes ao estado de 
conservação das coleções.

Do mesmo modo, é preciso estabelecer se um objeto, retirado da prateleira 
ou de um outro lugar, está fisicamente adequado a ser digitalizado. Isto deve-se 
ao facto do processo de digitalização poder causar tensão adicional para alguns 
objetos, sendo particularmente relevante em livros e documentos danificados e 
fragmentados. A questão decisiva deve ser: “Podemos utilizar o objeto e proceder 
à sua digitalização sem medidas prévias de conservação para estabilizar o seu 
estado físico?”

Figura 2 Um livro severamente danificado e quase 
completamente destruído. Ohrid/MAK

Por fim, somos convidados a debruçar-nos sobre as encadernações dos livros, 
ou pelo menos as encadernações que possuam valor histórico. Tais encaderna-
ções não facilitam os processos de digitalização, muito pelo contrário. Encaderna-
ções históricas impedem, por vezes, que um livro seja digitalizado, e requerendo, 
em diversas ocasiões, o uso de tecnologias específicas para evitar o seu dano. Em 
todo o caso, o processo de digitalização não deve desconsiderar este aspeto.

2.2 Identificação de objetos para o processo de digitalização
É bastante frequente ser confrontado com uma quantidade considerável de 

objetos, sem se poder, no entanto, proceder à digitalização de todos eles, pelo 
menos numa perspetiva de curto ou médio prazo. É necessário, então, selecionar 
partes de uma coleção. Após essa seleção, é essencial escolher aqueles com os 
quais começar. Essa escolha inicial é digna de atenção e reflexão redobrada.

Assume-se, naturalmente, que se procederia em primeiro lugar a uma des-
coberta do que realmente está em nossa posse na biblioteca – atividade essa 
que pode levar a algumas descobertas interessantes. Normalmente, uma coleção 
de livros compreende não apenas livros, como também um catálogo que pode 
apresentar-se em diversos formatos, alguns dos quais rudimentares. Inclui também 
documentos, registos, cartas ou até mesmo fotografias e artigos similares. Por ve-
zes, iniciar o processo pela digitalização do catálogo ou de listas de inventário faz 
bastante sentido.

Para identificar os objetos a serem selecionados para digitalização é essen-
cial ir para além da visão panorâmica do inventário da coleção. Em bibliotecas 
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com livros manuscritos, impressões raras e antigas, é necessário observar com mais 
atenção. Por vezes, encontram-se fragmentos de manuscritos (na maioria dos ca-
sos pedaços de pergaminho) como partes integrantes de uma encadernação de 
livro moderna: destroços de uma biblioteca medieval antiga por detrás de lomba-
das e capas de livros modernas – são os vestígios de uma biblioteca escondida! Na 
verdade, existem poucas bibliotecas históricas sem este tipo de fragmentos.

Uma verificação mais atenta dos livros de uma biblioteca pode revelar novas 
informações específicas, principalmente no que diz respeito à proveniência histó-
rica dos livros, a antigos proprietários, aos sistemas de cotas, etc. Tal informação 
ganha especial importância quando existe pouca ou nenhuma informação sobre 
a coleção e a proveniência histórica dos seus objetos.

Figura 3 Fragmento de pergaminho na dobra de um livro impresso. 
Rab – Kampor/HR

Figura 4 Cotas diferentes de uma biblioteca histórica devidamente organizada. 
As cotas ajudam a identificar a proveniência de um livro. Yerevan/ARM.

Para mais detalhes, por favor consultar o módulo 2 – “Seleção de livros e do-
cumentos: avaliação, prioridades e motivação”.

2.3 Prioridades
Qualquer que seja o nosso interesse ou a nossa motivação para participar no 

vasto movimento social no caminho à digitalização existe um princípio pelo qual nos 
devemos guiar no início do projeto “Começar com livros ou objetos que consigamos 
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facilmente manusear!”. Isto traduz-se em itens sem tamanho extra e sem caracterís-
ticas especiais, tais como encadernações valiosas ou fólios instáveis, que requerem 
um determinado nível de experiência prévia.

A vantagem desta abordagem é óbvia: objetos comuns sem características 
especiais são mais fáceis de lidar. Assim, esta abordagem ajuda a estabelecer uma 
dinâmica de trabalho e a desenvolver familiaridade com o processo. Característi-
cas especiais requerem formação, e nalguns casos, tecnologia adicional. Pode-se 
concluir que uma orientação importante será trabalhar primeiramente com os obje-
tos mais fáceis de manuseio, seguindo em direção aos objetos e tarefas complexas.

2.4 Preparação da área de trabalho e ferramentas
Todas as iniciativas de digitalização têm as suas condições prévias. As equi-

pas têm de ser estabelecidas e proceder à configuração do seu equipamento 
técnico, de acordo com as condições locais e a viabilidade das regras definidas 
pelos responsáveis do local.

Um dos aspetos a considerar é o espaço necessário para o processo. A dinâ-
mica de trabalho exige um espaço, cujo tamanho depende da quantidade de 
pessoas envolvidas no processo. Mais ainda, os equipamentos técnicos requerem 
um espaço considerável, assim como a manipulação imediata de livros (objetos a 
serem recebidos, objetos a serem processados e objetos a serem enviados). Uma 
atribuição generosa de espaço ajuda a estabelecer uma disposição em linha 
com a dinâmica de trabalho real. Isso, por sua vez, ajuda a minimizar os erros e a 
monitorizar melhor as etapas individuais do processo.

Uma decisiva etapa de preparação tem de incluir a definição de padrões 
para as imagens a serem trabalhadas, que irão depender, em grande parte, das 
capacidades técnicas (armazenamento, repositório e parâmetros da web) e das 
motivações associadas, como é o caso dos propósitos científicos ou de publica-
ção.

2.5 Preparação dos objetos
Todos os objetos que foram selecionados têm de ser averiguados quanto à 

presença de irregularidades, peculiaridades e outras características específicas.
• Irregularidades: páginas em falta ou cadernos, paginação inconsistente, 

dois ou mais livros entre as capas, aspetos de conservação a serem con-
siderados…

• Peculiaridades: presença de encadernações valiosas, de marcadores de 
livros, de fotografias ou cartas; cotas, números de inventário, assinaturas, 
selos, ex libris, super libros; conjuntos de páginas vazias…

Dependendo do carácter da coleção, podemos ser frequentemente con-
frontados com a necessidade de numerar as páginas ou os fólios de um docu-
mento. Por exemplo, podemos encontrar uma carta de quatro páginas entre a 
página 290 e a página 291 de um livro. Naturalmente, iremos precisar de digitalizar 
esta carta também. Num certo sentido, esta carta também pertence ao livro ou a 
um dos seus antigos proprietários. Como proceder aqui? A solução seria proceder 
à paginação da carta (tal como os bibliotecários fariam com as páginas não nu-
meradas de um livro), e guardar as imagens digitais num lugar separado (ver mais 
abaixo).

Existe também a possibilidade de se ter de proceder à limpeza dos obje-
tos antes da digitalização. Os livros são contaminados por poeiras e areia, e não 
apenas superficialmente. Ocasionalmente, encontram-se coleções onde todos os 
livros têm de ser meticulosamente limpos da sujidade no interior (com uma esco-
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va macia e limpeza a vácuo), como tem sido o caso em muitas bibliotecas pós-
-guerra na região dos Balcãs.

A preparação dos objetos para digitalização tem de considerar todas essas 
eventualidades. Na verdade, estas devem estar listadas, atuando como orienta-
ções para o(s) digitalizador(es). Registar esses vários elementos constitui um dos 
momentos fulcrais no processo de digitalização. Fazê-lo ajuda a garantir que ne-
nhum "extra" específico seja negligenciado, e contribui para a documentação do 
trabalho. O protocolo deve ser preciso e breve o quanto possível..

Figura 5 Amostra de um protocolo. ©ER

Documentar o trabalho adquire uma importância crucial, dado que outros 
profissionais podem continuar o trabalho já encetado. Adicionalmente, deve ser 
transmitido o que foi realizado e quais os padrões e regras aplicadas na atribuição 
de nomes e números aos objetos digitais (e às vezes físicos). A documentação é 
um passo intrínseco da digitalização.

3. Dinâmica de trabalho
Esta secção descreve as etapas nucleares do processo de digitalização. A 

dinâmica de trabalho aqui apresentada é o resultado de uma longa experiência 
no campo. Dependendo do número de colaboradores no projeto, algum do tra-
balho aqui mencionado em etapas consecutivas pode ser realizado simultanea-
mente. Este facto deve ser encarado como uma sugestão e não como obrigató-
ria. Na prática, cada indivíduo vai estabelecer a sua dinâmica de trabalho com as 
suas modificações específicas.

3.1 Fotografia
Tirar fotografias tem o hábito de ser a etapa mais atraente para as pessoas 

envolvidas no projeto. No entanto, há que ter alguma precaução, pois esta tarefa 
envolve muito mais do que apenas tirar fotografias!
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Primeiramente, o digitalizador terá de consultar o protocolo para averiguar 
quanto à existência de características especiais. Adicionalmente, é necessário 
estar atento e focado no objeto em mãos e na tecnologia em utilização por pe-
ríodos relativamente longos, e os objetivos podem não ser assim tão facilmente 
alcançados:

• assegurar uma qualidade padrão (e.g. imagens na mesma escala, focaliza-
ção perfeita);

• evitar a omissão de fólios ou páginas;
• evitar erros dos mais variados tipos (dedos visíveis nas fotografias, imagens cor-

tadas, luz e sombras inapropriadas…);
• monitorização da transferência de dados para o ecrã (portátil, computador).

Esta atividade é, na realidade, exaustiva. Tem a tendência para esgotar a 
concentração em apenas algumas horas. Após dias de digitalização, pode-se tor-
nar categoricamente cansativo – por exemplo, manusear um livro de 800 páginas. 
Assim, é aconselhável a rotatividade regular de tarefas, no caso de existir uma 
equipa no local.

3.2 Controlo de qualidade I
Tendo concluído as tarefas inerentes à fotografia, deve ser efetuado um pri-

meiro controlo de qualidade, para averiguar se todas as páginas têm o seu equi-
valente no ecrã. Esta etapa estabelece a totalidade de fotografias a serem tiradas 
e o seu padrão de qualidade. Qualquer imagem deve ser aberta e observada 
no ecrã. Se existir alguma suspeita relativamente ao seu padrão de qualidade 
definido, sugere-se a consulta do documento ou livro original, que ainda se deve 
encontrar disponível.

3.3 Atribuição de nomes às imagens e criação de metadados
A atribuição de nomes às imagens é o primeiro passo na criação de metada-

dos. O que aparenta ser um exercício de carácter fácil pode, na realidade, consis-
tir numa tarefa difícil, complexa, e por vezes, delicada. Na realidade, é improvável 
encontrar um livro completamente paginado. No entanto, a digitalização tem de 
ser feita, não só do corpo paginado do livro, mas a sua totalidade. Isto deve-se 
ao facto de poder ser encontrada informação relevante nas capas de livro, nas 
lombadas, nas folhas em branco, nos forros e nas folhas do início e do fim. Esta 
situação leva a que seja necessário estabelecer uma convenção precisa de atri-
buição de nomes.

Acima de tudo, existe uma lógica que tem de ser obedecida, e esta é a de 
que a todas as imagens produzidas têm de lhes ser atribuídas uma designação úni-
ca e inconfundível. Nomear as imagens pode assegurar a identificação do objeto, 
e previne que a confusão se instale.

No que diz respeito às convenções de nomenclatura, pode-se observar uma 
amplitude de práticas diferentes por todo o lado. Não existe uma norma interna-
cional uniforme em vigor. Gostaríamos, então, de sugerir uma solução simples, não 
muito sofisticada, mas ainda assim suficientemente inteligente. A solução escolhi-
da tem de ser adicionada à sua documentação.

Sugere-se um nome bipartido, de acordo com o modelo fornecido em baixo, 
prefixo + número da página. Exemplo: Arb D1234_567

Prefixo: Arb = nome do local da biblioteca, abreviado. Neste caso, “Arbanas-
si”.

D1234 = número de inventário, ou cota
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Figura 6 Lista de abreviatura úteis – uma de muitas 
possibilidades. ©ER

Figura 7 Partes de um livro e os seus respetivos nomes.
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Página: 567 = número de página (em congruência com o da paginação real)
Todos os livros digitalizados têm o seu próprio prefixo, separado por um un-

derscore. Usando este sistema, consegue-se aprender muitas coisas, como é o 
caso do local da biblioteca (Arbanassi), a cota do livro (D1234), e a página do livro 
(567). Os manuscritos que não têm um sistema de foliação em vez de paginação, 
é sugerido trabalhar com os números de fólio e “r[ecto]”, “v[erso]”

A atribuição de nomes às imagens é uma tarefa igualmente morosa que re-
quer concentração máxima. Erros cometidos nesta etapa irão gerar confusão e 
dificuldades acrescidas.

3.4 Recorte de imagens e controlo de qualidade II
Mais uma vez, cada imagem necessita ser editada para serem retiradas as 

margens pretas de acordo com uma estrutura padrão, que é calibrada para cada 
livro conforme o tamanho natural do mesmo. É importante ter em mente que após 
o recorte, deseja-se ver o rebordo da página no ecrã.

Uma vez realizada esta tarefa, podemos proceder à segunda e última verifi-
cação de qualidade, que deve ser realizada por alguém que até então não esta-
va envolvido na etapa anterior de trabalho.

3.5 Substituição dos objetos originais
Após estas etapas, o processo de digitalização está concluído. Este é o mo-

mento em que se devolve o objeto ao seu local de origem, tendo sempre atenção 
para o deixar exatamente no sítio de onde foi retirado. Em muitos casos provou ser 
vantajoso deixar um marcador, como por exemplo, um ponto num sítio visível da 
cota, para que se evidencie que este livro já foi digitalizado.

3.6 Armazenamento duplo/triplo de dados
Uma das principais preocupações no processo de digitalização é referente à 

organização dos dados. Durante este processo, geram-se volumes de informação, 
cuja organização é necessária. Gostaríamos de sugerir uma aproximação pragmá-
tica: criar uma pasta em separado, num computador, para cada livro digitalizado, 
com o nome da pasta a corresponder com o prefixo mencionado anteriormente.

Para exemplificar, a pasta “ARB D123” contém todos os dados e ficheiros re-
lacionados com este livro – contém também uma subpasta com as imagens de 
todas as páginas, outra subpasta para armazenar as imagens de todos os “extras”, 
nomeadamente capas dos livros, fragmentos, lacres/selos e marcadores de pá-
ginas e folhas de papel encontradas no interior, no caso destes dois últimos com-
portarem anotações ou informação útil. O número de subpastas ou ficheiros vai 
depender das especificações do livro ou documento.

Para assegurar que não há perda de dados, é crucial adquirir o hábito de 
guardar em duplicado o conteúdo criado. Assim, dois sistemas independentes são 
necessários, o mais prático sendo um computador e um disco externo. Adicional-
mente, também é sugerido criar backups de atualizações mensais num dispositivo 
ou espaço diferente.

É importante salientar que existe um determinado risco se estiver a traba-
lhar em diferentes versões do mesmo item. Esta questão irá inevitavelmente surgir 
quando pessoas diferentes trabalham em diferentes etapas do processo de digi-
talização; por exemplo, se uma pessoa estiver a confirmar e corrigir informação e 
uma outra estiver a atribuir nomes às imagens, e não seguirem em conformidade a 
mesma convenção estabelecida, irá provocar confusão. Deve ser visto como uma 
questão de “higiene de dados” ter apenas uma versão de um conjunto de dados 
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utilizados ao longo de todo o processo de trabalho. A gestão de dados precisa de 
uma mão forte e de uma voz clara para minimizar erros e evitar reelaboração de 
trabalho.

3.7 Preparação de dados para colocação em repositório
Dado que se trata de uma questão financeira e de direitos legais, obter aces-

so a repositórios e às suas bases de dados inerentes, não é sempre fácil ou bara-
to. Este facto é especialmente verdadeiro para pequenas bibliotecas em lugares 
remotos com orçamentos muito baixos, ou em alguns casos, nulos. Mas também 
para estes casos, não faz muito sentido em apenas gerar e coletar dados, sem a 
perspetiva de os tornar visíveis e acessíveis num portal web de qualquer tipo.

A informação e dados criados aquando do processo de digitalização precisa 
ser enriquecida com informação a partir de catálogos ou outras fontes relevantes. 
Bibliotecários e arquivistas são devidamente treinados em padrões de cataloga-
ção. Sendo profissionais, estes conseguem providenciar recomendações e apoio 
no que toca a assegurar o mínimo de informação necessária sobre um livro ou do-
cumento para que este seja pesquisável numa base de dados. Adicionalmente, 
estes profissionais também podem sugerir as formas mais apropriadas de os dados 
serem adicionados aos sistemas e repositórios.

Assim, a criação de metadados é normalmente um exercício realizado a lon-
go prazo, pelo que a digitalização apenas fornece o material em estado bruto. A 
digitalização necessita de consideráveis etapas para assegurar resultados visíveis 
– nomeadamente em cooperação com bibliotecários, bibliotecas e as suas respe-
tivas redes.

4. Questões adicionais
No processo de digitalização, tal como descrito acima, não foi necessário 

um tipo de software específico que não estivesse incluído nos pacotes habituais 
que acompanham o sistema operativo de um computador. O processamento 
adicional de dados, no entanto, exige recursos especiais de TI, que dependem da 
infraestrutura onde se está integrado, dos objetivos individuais, intenções e possibi-
lidades financeiras.

Normalmente, os equipamentos utilizados (e.g. scanners) vêm acompanha-
dos de programas de software disponibilizados pelas marcas.

A migração dos dados de qualquer local de trabalho para qualquer tipo de 
base de dados precisaria, inevitavelmente, de clarificação prévia.

Caso(s) Prático(s)| Exercício(s) | Exemplo(s) concreto(s)
O caso da digitalização de manuscritos Glagolíticos e Latins na região de 

Zadar (2016/2017). O projeto está ainda em curso após o seu estágio inicial. O rela-
tório de todas estas atividades será impresso em inglês. A cotação será fornecida 
assim que possível. Nas figuras abaixo encontram-se algumas imagens ilustrativas.
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Figura 8 Protocolar, uma etapa essencial imediatamente antes da 
digitalização. O protocolo mostra todas as peculiaridades codicológicas 
que são úteis para os digitalizadores, i.e. páginas sem conteúdo podem 

ser ignoradas.

Figura 9, 10 O processo de digitalização. Embora este processo possa ser realizado 
por uma pessoa apenas, é preferível trabalhar em pequenas equipas. 

Isto ajuda a que se cometam menos erros e permite um controlo de qualidade.
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Figura 11 Embora a captura de imagens seja 
considerada a atividade central do processo de 

digitalização, é apenas um rápido ato inserido num 
processo multifásico. A maioria do trabalho tem de ser 

realizado a partir de um computador depois de obtidos 
os dados.

Conclusão
A digitalização é um processo difícil que requer concentração total durante 

horas. Uma das maiores dificuldades é a de designar os objetos, isto é, no caso de 
um objeto não estar inventariado ou não existir paginação. Os principiantes são 
aconselhados a procurar a ajuda de colegas mais experientes. Assim, a coopera-
ção é vista como algo muito importante na área. Qualquer solução encontrada 
para a realização do processo deve ser compatível com os sistemas de organiza-
ções vizinhas e parceiros.
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Seleção de livros e 
documentos; avaliação, 
prioridades e motivação

Palavras-chave
Digitalização; preservação; livro raro; livro antigo; seleção de livros; gestão de 

documentos.

Objetivos do Capítulo
Apontar e orientar, de uma forma direta, como é que a seleção dos docu-

mentos a serem digitalizados deve ser efetuada.

Conteúdo (abstract)
A digitalização de acervos bibliográficos no atual contexto de disseminação 

da informação e da evolução tecnológica apresenta-se como uma forma de aliar 
estes dois aspetos. Quando nos referimos a obras raras, todas as variáveis relacio-
nadas com a sua digitalização, surgem como elementos importantes em todas as 
etapas deste processo. No presente módulo é também discutido, de uma forma 
breve, as vantagens e desvantagens que estão inerentemente associadas a este 
processo.

1. Introdução
O mundo tem observado, nas últimas décadas, a um desenvolvimento rápi-

do das tecnologias, o que ajudou a moldar os contornos sociais, culturais e eco-
nómicos das sociedades modernas. Assim o aparecimento das novas tecnologias, 
e neste caso concreto, as digitais, vêm desempenhar um papel crucial na socie-
dade de informação. Neste particular contexto, os principais objetivos das biblio-
tecas, arquivos ou outros serviços de documentação consistem em satisfazer as 
necessidades dos seus utilizadores, fornecer informação, preservar e conservar o 
seu espólio. Estas instituições devem aproveitar a oportunidade deste tipo de re-
cursos para darem a conhecer os seus acervos e simultaneamente a possibilidade 
de os preservarem.

Todo o processo de digitalização de livro antigo/obra rara pressupõe sempre 
a preservação e disseminação da informação. A IFLA (International Federation of 

Capítulo 2
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Library Associations and Institutions), em 2014, atesta a importância de que a di-
gitalização transforma a descoberta e a utilização de coleções raras e especiais, 
em algo que o acervo físico jamais seria capaz, ao transformar os seus acervos em 
recursos centrais. Se por um lado, tal procedimento beneficia o documento original 
de manuseamentos frequentes, outro aspeto a ter em conta está relacionado com 
a facilidade a que se pode aceder a conteúdos únicos a partir de qualquer local.

No entanto, devemos considerar eventuais problemas que possam surgir 
aquando da implementação da digitalização: fragilidade dos documentos, cus-
tos da implementação e manutenção, formação de pessoal, qualidade da tec-
nologia utilizada e a sua evolução bem como os direitos de autor.

Paralelamente, todo um procedimento técnico terá de ser executado tendo 
em atenção a aquisição e desenvolvimento de coleções, um especial cuidado 
com a catalogação, indexação e classificação (linguagem controlada, metada-
dos…), como fazer o serviço de referência, como preservar a informação e quais 
os procedimentos da digitalização do acervo.

2. Subtópicos

2.1 Seleção de livros

O quê?
Sempre que se pensa em digitalizar documentos, devemos ter em conta o 

material a considerar para esse processo, em função do perfil e necessidades dos 
utilizadores, bem como as características dos materiais e da própria instituição. 
Neste caso, apresentamos seis pontos que nos parecem fundamentais para a es-
colha do material a ser digitalizado:

2.1.1 Características dos materiais (Fig. 1)
• Papel;
• Pergaminho;
• Encadernações;
• Formatos.

O papel e o pergaminho são materiais que exigem certos cuidados aquan-
do do seu manuseamento: o uso de luvas e a utilização de marcadores de papel 
acid free são alguns deles. No entanto, as encadernações e os seus formatos tam-
bém requerem cuidados como a utilização de suportes acrílicos.

Assim, devemos avaliar o estado destes materiais sempre que se pensa em 
digitalizar documentos.

Fig. 1 Diferentes 
encadernações e formatos
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2.1.2 Requisitos dos investigadores
• Perfil;
• Necessidades.

Após o conhecimento do perfil de utilizador de cada serviço, seja biblioteca 
ou arquivo, serão hierarquizadas as necessidades dos mesmos de forma a traçar 
um plano de digitalização que seja um facilitador da pesquisa.

2.1.3 Valor, importância e raridade dos documentos: livros raros ou 
únicos
• 1ªs edições (Fig. 2);
• Edições com pouca tiragem;
• Margináliaimportante;Possuidor/Proveniência/Marcas (ex-libris, super-li-

bros, carimbos, manuscritas) (Fig. 3, 4 e 5);
• Censura/Proibidos (Fig. 6);
• Datação (limite histórico/cronológico);
• Dedicatórias.

A prioridade da opção da digitalização deverá incidir em documentos com 
especificidades próprias, que os tornam únicos, e consequentemente raros.

Fig. 2 Primeira edição

     `

Fig. 3 Ex-libris

Fig. 5 Possuidor/Proveniência 
(manuscritos)
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Fig.4 Super-libros 

     

Fig. 6 Livros censurados/
proibidos 2.1.4. Coleções 

especiais

2.1.4. Coleções especiais
• Documentação institucional;
• Coleções particulares;
• Fundos fotográficos;
• Desenhos.

Aquelas que por uma qualquer razão, têm características muito próprias (físi-
cas ou temáticas) e que não existem em qualquer outro lugar. (Fig. 7 e 8).

Fig. 7      Fig. 8

2.1.5 Obras frágeis
• Encadernações em mau estado de conservação;
• Folhas rasgadas;
• Infestação;
• Humidades.
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Sempre que o seu manuseamento represente risco para a desintegração da 
mesma. (Fig. 9)

Fig. 9

2.1.6 Restauro
• Consolidação de capas;
• Restauro de lombadas;
• Colagem de fragmentos (papel, pele).

Sempre que seja feita uma intervenção e que esta implique a desencader-
nação da obra, a sua digitalização deverá ser feita antes da reencadernação.

Cópias
Sempre que sejam solicitadas cópias de documentos, ainda que parciais, 

deverá proceder-se à digitalização completa da obra.

Como?
Antes de decidir o que vamos digitalizar, é necessário termos em conta a 

tipologia da coleção para que se tracem prioridades. As coleções podem ser 
compostas por manuscritos, livros impressos, incunábulos, livros raros e/ou antigos, 
mapas (cartografia), fotografias e/ou álbuns, cartas, música impressa e/ou ma-
nuscrita, fragmentos, entre outros. É de referir ainda a questão dos livros raros que 
ainda não tenham passado para o domínio público e que colocam problemas 
relativamente aos direitos de autor.

A partir da identificação tipológica da coleção é necessário analisar qual o 
material com maior necessidade a ser digitalizado, considerando as suas carac-
terísticas.

Bibliotecas com acervos semelhantes podem implementar projetos coopera-
tivos de forma a rentabilizar recursos, a fim de evitar a duplicação de documentos, 
esforços e custos, uma vez que algumas digitalizam livros aparentemente iguais.

É certo que a digitalização não é a melhor forma de preservação e conser-
vação dos documentos, nem tão pouco é um processo barato. Envolve diferentes 
tipos de equipamentos (software e hardware), exige staff com formação na área, 
mas é uma excelente forma de permitir o acesso remoto da informação, através 
das novas tecnologias. Mesmo assim, é uma boa aposta para conservarmos a nos-
sa identidade, memória histórica, uma vez que os documentos serão reproduzidos 
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na íntegra respeitando sempre os originais. São cópias perfeitas, de fácil acesso e 
que impedem o manuseamento dos documentos mais frágeis (material mal acon-
dicionado, presença de xilófagos, desintegração física dos materiais, acidez, e 
outros), tendo em conta que a informação não se perde nem fica inacessível, pelo 
contrário. É uma forma de toda a informação original ficar protegida de maus 
manuseamentos, ou quaisquer outras situações que possam colocar em risco a 
documentação original.

Para quê?
• Diminuir os acessos ao documento original;
• Multiplicação das cópias;
• Distribuição em rede, permitindo o acesso simultâneo por vários utilizado-

res;
• Economiza tempo e espaço;
• Facilita a partilha de informação;
• Elimina barreiras geográficas;
• Possibilita a manutenção de cópias de segurança.

FICHA DE AVALIAÇÃO DE OBRAS A DIGITALIZAR

TIPOLOGIA/RARIDADE
( ) Manuscritos em pergaminho
( ) Manuscritos em papel
( ) Impressos em pergaminho
( ) Impressos até 1500
( ) Impressos nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX
( ) Primeiras edições
( ) Edições limitadas/reduzidas
( ) Marcas de proveniência (manuscritas, ex-libris, super-libros, carimbos)
( ) Encadernações de luxo
( ) Coleções especiais
( ) Cartografia
( ) Postais
( ) Fotografias

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA OBRA

PAPEL/PERGAMINHO ENCADERNAÇÃO OUTRO SUPORTE(*)

Excelente   

Bom

Razoável   
Mau

(*)OBS.: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OUTRAS INFORMAÇÕES: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Caso prático
José Medeiros nasceu em 1940 no coração da vila de Mafra (Fig. 10). Provém 

de uma família local e tradicional, cujo espírito de querer manter viva a memória 
histórica ao longo dos anos a demarcou das demais. Habita numa moradia do 
século XVIII, situada numa das ruas mais antigas de Mafra, e que tem sido gradual-
mente incrementada em espaço ao longo dos anos.

A coleção pertencente a José Medeiros preenche várias salas do piso térreo, 
cuidadosamente organizadas por assuntos, e que se assemelha a um gabinete de 
curiosidades de estilo renascentista. (Fig. 11).

Fig. 10.

     

Fig. 11.

O proprietário é herdeiro de uma grande quantidade de documentos que 
sempre estiveram na posse da sua família, e possui uma ampla gama de materiais 
em diferentes suportes: livros impressos, manuscritos, cerâmicas e porcelanas (Fig. 
12 e 13), medalhas, jornais, cartões, postais, fotografias e gravuras.

Além dos materiais herdados, José Medeiros aumentou continuamente a sua 
coleção através da compra, troca e doações de materiais. Devido à raridade e 
à singularidade de uma quantidade substancial de documentos e obras, alguns 
foram doados ao Palácio Nacional de Mafra, nomeadamente a Coleção Júlio 
Ivo. Grande estudioso, Júlio Ivo focalizava o seu interesse na história local, sendo 
também ele o tio-avô de José Medeiros.

Na verdade, esta coleção ainda não se encontra totalmente contabiliza-
da. No entanto, as obras impressas totalizam aproximadamente 11.000 volumes e 
4.000 revistas. Os números relativos a cartões, postais, gravuras e manuscritos, (Fig. 
14), ainda não são totalmente conhecidos, pois um processo de digitalização aju-
daria muito a compreender completamente a dimensão da coleção. Além disso, 
também permitiria que a coleção fosse acessível ao público em geral, algo que 
o proprietário expressou muito interesse. Até à data, são numerosos os investiga-
dores que utilizaram os materiais de José Medeiros para fins académicos, tendo, 
no entanto, que se deslocar ao local onde o espólio se encontra, devido ao seu 
limitado acesso.
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Fig. 12.      Fig. 13.

Fig. 14.

Os critérios para a seleção desta parte da coleção foram:
• Importância da pessoa;
• Materiais raros;
• Itens originais;
• Relevância para estudos científicos;
• Necessidades do utilizador;
• Divulgação da coleção.
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Conclusão
Teve lugar ao longo do módulo uma breve discussão sobre alguns elementos 

do processo de digitalização, assim como as suas vantagens e desvantagens.
Quando se reflete sobre este assunto em particular, pode-se concluir que o 

processo de digitalização envolve um considerável número de recursos, e é um 
processo que acarreta algum esforço económico na maioria dos casos. Assim, 
é fundamental que os profissionais da área procurem estabelecer diálogos entre 
eles, especialmente quando os acervos são semelhantes. Isto também é importan-
te para evitar duplicação de documentos, como mencionado anteriormente. Por 
essa razão, todo o processo de digitalização requer uma análise minuciosa e tem 
de ser coerente com os objetivos estabelecidos.

Adicionalmente, assumindo que as bibliotecas possuem livros nas suas cole-
ções que são de grande valor cultural, histórico e patrimonial, e que na maioria 
dos casos o seu acesso é muito limitado, o processo de digitalização apresenta-se 
como uma solução para este problema. Ao permitir o acesso a uma quantidade 
considerável de conhecimento, pode-se prever que mais conhecimento será ge-
rado em retorno.

Em suma, este processo constitui uma forma fundamental e necessária para 
a disseminação de conteúdo único, e consequentemente, para a sua preserva-
ção. Sem o processo de digitalização, coleções raras e especiais podem perma-
necer no desconhecimento para todo o sempre.



29

Análise de hardware, 
avaliação e 
recomendações 
para o processo 
de digitalização

Palavras-chave
Digitalização; especificação de hardware; otimização; dinâmica de traba-
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tão.

Objetivos do Capítulo
O módulo visa orientar, de uma forma direta, como selecionar as soluções 

de hardware mais apropriadas na digitalização de conteúdo heterogéneo (neste 
caso livros, fotografias, objetos tridimensionais, itens arqueológicos, trabalhos artís-
ticos, belas-artes e afins), datados de períodos diferentes, de alguma fragilidade e 
de diferente conservação, usando as soluções mais fiáveis, de menor custo e efi-
cazes. O módulo tem como alvo elucidar sobre as soluções de alto e baixo custos 
e sistemas móveis e fixos.

1. Introdução

1.1. Introdução à digitalização na perspetiva do hardware
A digitalização tem sofrido um grande desenvolvimento. Devido aos novos 

avanços tecnológicos, os sistemas de digitalização disponíveis na década de 90 
foram substituídos por equipamentos com especificações técnicas muito mais rá-
pidas e mais potentes. É importante referenciar, que entre 1999 e 2007, o merca-
do oferecia scanners, especificamente indicados para 35mm, e para pequenos 
filmes, como é o caso dos scanners de filme[1], scanners de tambor[2] e scanners 
manuais ou de mesa[3], com capacidade de captação de elevado detalhe e 
obtenção de informação em zonas claras (por exemplo, o céu) e sombras (por 

Capítulo 3
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exemplo, a sombra de um edifício). Estes sistemas tinham um alcance dinâmico 
(capacidade para capturar todos os níveis da escala de cor/cinza) até 4,8. Hoje 
em dia, a tecnologia melhorou em termos de rapidez de scanerização, manuten-
ção e gestão de software. No entanto, o preço dos equipamentos também cres-
ceu proporcionalmente, e no mercado deixaram de existir scanners destinados 
a pequenos filmes e slides de 35mm. Com o monopólio do mercado da imagem 
digital, que começou em meados dos anos 2000, este tipo de scanners perderam 
a sua posição no mercado, e consequentemente vendedores que os comerciali-
zassem.

1.2 Resumo de potenciais soluções de hardware
A partir de 2010, entrou-se numa nova revolução digital na digitalização de 

itens históricos e contemporâneos. O campo da fotografia digital tem agressiva-
mente conquistado quase toda a quota de mercado, desde telemóveis a câma-
ras de alta qualidade e soluções para a gravação de filmes. Essencialmente, o 
mercado oferece duas grandes soluções: um sistema de alta qualidade disponi-
bilizado por fornecedores como a Hassemblad, PhaseOne, Image Access e Czur, 
e soluções de baixo custo, que incluem câmaras digitais (exemplo: Canon, Nikon, 
Pentax, Sony, Fuji) e scanners manuais versáteis (exemplo: Epson, HP, Kodak, Iris, 
Canon, Plustek, etc.).

Quando em comparação com modelos mais antigos de scanners, as solu-
ções contemporâneas são efetivamente muito mais rápidas em termos de velo-
cidade de digitalização. Adicionalmente, a gestão de software proporciona uma 
interface de navegação muito mais flexível e de fácil utilização. Os softwares, por 
norma, fornecem uma interface padrão, com opções simples e claras, e uma inter-
face avançada com mais funcionalidades – alcance dinâmico elevado, remoção 
de riscos e poeiras, melhoria de imagem, correção de cor automática ou seletiva, 
histogramas e controlo de contraste. Exemplos de programas com estas funciona-
lidades são o Silverfast e o VueScan.

As soluções mais recentes para a reprodução de livros, manuscritos frágeis, 
mapas e outros objetos passam por utilizar duas câmaras digitais que apontam 
para o objeto na perpendicular, num ângulo de 45 graus. Desta maneira, conse-
gue-se, com apenas uma captura de imagem, que o sistema capte duas páginas 
de um manuscrito em simultâneo utilizando um tripé. Com esta abordagem, as 
mãos do operador estão sempre livres e a dinâmica de trabalho[4] do processo de 
digitalização é simples e rápida.

A Digital Transition (EUA) e a Factum Arte (Espanha) são duas empresas que 
proporcionam uma rapidez elevada de digitalização (cerca de cinco segundos/
item). No entanto, as suas soluções são efetivamente muito caras, e saem fora do 
objetivo de estudo deste módulo.

Como consequência, o presente documento pretende focar-se em soluções 
mais económicas, que possam ser implementadas em toda a Europa, de acordo 
com uma abordagem financeiramente sustentável. Porém, serão sempre equa-
cionadas as melhores ofertas tecnológicas.

[1] Em inglês film scanner
[2] Em inglês drum scanner
[3] Em inglês flatbed scanner
[4] Em inglês workflow
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2. Detalhes técnicos

2.1 Desafios: económicos e técnicos
• Os principais desafios técnicos dentro da atual tecnologia prendem-se 

com a produção de soluções que são economicamente atraentes e si-
multaneamente potentes, rápidas e fiáveis para o seu uso em massa. Para 
que se entenda os desafios técnicos e barreiras económicas, é importante 
perceber as seguintes diferenças:

• Ficheiro vs. imagem: Embora imagens fotográficas fotomecânicas existam 
em suporte físico, como por exemplo, o papel fotográfico sensibilizado 
com halogeneto de prata, um ficheiro digital apenas pode ser visualizado 
através de um dispositivo de output (saída) – monitores, ecrãs de compu-
tador, visor da máquina fotográfica, etc.;

• Resolução espacial: é referente ao número de pixéis por comprimento de 
unidade, e a resolução é expressa em ppi (point per inch = ponto por po-
legada). Para uma reprodução de elevada qualidade, 300dpi é a melhor 
configuração de saída, sendo que a maioria das impressoras conseguem 
imprimir entre as resoluções 150-300dpi;

• Resolução cromática: é referente à quantidade máxima de cores que po-
dem ser obtidas por qualquer pixel de imagem. A luminosidade de um 
determinado pixel é expresso em valores de cinza;

• Visualização de imagens digitais: estas podem ser visualizadas em moni-
tores de TV, computadores, telemóveis, e em objetos físicos, como papel 
fotográfico, madeira, cerâmica, tecidos, etc.

2.2. Obstáculos técnicos
Os atuais obstáculos técnicos prendem-se, tal como mencionado anterior-

mente, com a falta de tecnologia para adquirir e digitalizar filmes de 35mm. Para 
artigos, manuscritos e livros, este problema não se coloca, pois não exigem a espe-
cificidade de profundidade de resolução na digitalização.

Adicionalmente, um outro problema técnico relacionado com o acesso à 
tecnologia, mas que não se relaciona com a qualidade da digitalização de ima-
gem, é a forma como os materiais digitais são disponibilizados para as comunida-
des-alvo e utilizadores. Os utilizadores com mais dificuldades, que beneficiariam 
mais do acesso a esses materiais, geralmente não têm conexões de elevada ban-
da de internet capazes de fazer downloads e visualizar imagens de alta resolução. 
Recentemente, as conexões de internet de alta velocidade tornaram-se disponí-
veis com alguma facilidade, embora nalgumas áreas remotas, como é o caso de 
ilhas, como a Grécia e Malta, e o caso das montanhas, como os Alpes, a conexão 
por fibra a 100Mb/segundo ainda não é acessível. A digitalização 3D entrou no 
mercado há cerca de 3 anos e está hoje em dia próxima do consumidor, o que 
faz com que seja um tempo oportuno para adquirir objetos tridimensionais frágeis 
em museus, bibliotecas e centros arqueológicos. Relativamente a esta temática, 
o problema que se coloca relaciona-se com o tempo para adquirir objetos 3D, 
e com o software de gestão e pós-processamento. Dado que esta tecnologia é 
ainda ligeiramente dispendiosa, e a curva de aprendizagem para operar com os 
seus sistemas é alta, este módulo direciona-se para uma solução diferente de di-
gitalização.

A capacidade de manutenção de um sistema de digitalização em funciona-
mento é hoje considerada uma questão bastante delicada. Além disso, o tempo 
para aprender como executar um sistema de digitalização da maneira mais efi-
ciente pode exigir um tempo considerável de formação e esforço pessoal.
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Na figura abaixo, pode-se visualizar a dinâmica de trabalho na criação de 
uma operação de negócios bem sucedida. Os obstáculos técnicos acompanham 
os problemas técnicos na gestão de toda a dinâmica de trabalho do processo de 
digitalização, do input (=entrada) ao output (=saída).

Em geral, é necessário considerar que para este documento e estudo, en-
contrar uma solução economicamente viável e eficiente em termos de tempo, 
que possa ajudar a adquirir todos os tipos de objetos da forma mais avançada 
tecnicamente, é algo importante. Efetivamente, encontrar essa solução torna-se 
particularmente importante pois ajuda na preservação dos custos iniciais de inves-
timento a longo prazo e, ao mesmo tempo, garante a acessibilidade e a estraté-
gia de preservação a longo prazo dos itens digitalizados. Os formatos JPEG2000, 
TIFF, PDF são apenas alguns dos mais confiáveis e reconhecidos   para guardar e 
preservar valiosos itens digitais para as futuras gerações.

Fig. 1 Fluxograma de uma operação de negócios bem sucedida. Adaptado Gartner.

2.3. Requisitos mínimos
Para digitalizar itens como fotografias em papel, mapas e manuscritos são 

necessários os seguintes requisitos mínimos:
Para digitalização com suporte:
1. Um tripé com uma coluna de monotorização;
2. Uma fonte de luz dual calibrada para media refletiva;
3. Uma fonte de luz de fundo para transparências, filmes, slides de 35mm, 

etc.;
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4. Uma câmara digital capaz de produzir pelo menos 4000x3000 pixéis a 
uma imagem 300dpi e com um sensor mínimo de 20 megapixéis;

5. Um computador com pelo menos 2GB de RAM e 512Mb HD, e a solução 
de software adequada.

     

Abaixo, uma imagem representativa de uma simples e não muito dispendio-
sa configuração, que ronda os 10.000 €, completamente equipada, incluindo uma 
das câmaras digitais mencionadas anteriormente.

Fig. 4 Configuração representativa 
simples.

Fig. 2. Câmaras digitais (por ordem sequencial de imagens): Canon EOS 800D (cerca de 820€), 
Canon EOS 6D Mark II – full frame – (cerca de 2.100€), Nikon D5500 (600€) ou Sony A77 II (1.000€).
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Fig. 5 Um exemplo de 
configuração.

Fig.6. Outro exemplo de 
configuração.

Para scanners manuais:
• Um equipamento como a Epson 850 Pro, com o preço perto dos 900€, que 

inclui os softwares Silverfast AI 8 ou VueScan, e software de gestão de re-
moção de poeiras e riscos;

• Um computador com pelo menos 2GB de RAM e 512Mb HD, e a solução 
de software adequada.

Fig. 7 Epson Perfection V800 (820€)
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Fig. 8Canon CanoScan 9000F MKII (170€)

A melhor opção para scanners de 35mm
Fig. 9. Plustek Opticfilm 8100, que inclui o software de digitalização VueScan (7200dpi hardware 

para slides), cujo valor é cerca de 250€.

2.4. Soluções de última geração
Para algumas das soluções mais confiáveis, técnicas e economicamente 

acessíveis, podemo-nos concentrar em produtos com um preço entre 400 e 4600 
euros. O preço oscila de acordo com as especificidades, velocidade e tecnologia. 
A decisão final relativamente à escolha deve ser baseada num cenário a longo 
prazo, pois uma solução mais dispendiosa é justificável quando o equipamento em 
questão tem previsão de utilização por muitos anos, e consegue, em simultâneo, 
fornecer ficheiros digitais de elevada qualidade.

Figura 10 Nivedita Tech Solutions Book Scanner A3 
- cerca de 4.600 euros
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Figura 11 CZUR scanner de livros e documentos - cerca de 400 
euros

Adicionalmente, considera-se também o copystand[5] Polistini Traveller TCCS 
4232, que é leve, fácil de transportar, tecnicamente robusto, e construído com 
materiais de considerável qualidade. Também possui uma base de suporte que 
permite um ajuste em várias posições, e que garante uma perfeita correção geo-
métrica entre a câmara e o objeto original.

[5] Em fotografia, um copystand é um aparelho usado para copiar imagens 
e/ou texto através de uma câmara.
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2.5. Os objetivos MobiDig: solução fixa vs. móvel
Neste documento também se procede à análise de uma possibilidade em 

criar um sistema de digitalização móvel, e observar como essa possibilidade pode 
ser efetivamente usada para comparar com uma solução fixa. Uma solução de 
digitalização móvel pode ser bastante útil, especialmente se houver necessidade 
de deslocar o sistema de digitalização. Esse aspeto, pode beneficiar e muito os 
artefactos frágeis que, por questões inerentes à sua preservação, não podem ser 
deslocados. Um sistema de digitalização móvel pode ter um custo inferior a 10.000 
euros, e pode ser feito com recurso a uma base de suporte para colocar os itens 
a serem digitalizados e uma câmara digital de gama média; esta deve possuir um 
sensor de pelo menos 20 megapixéis e temperatura de cor 5000K.

A vantagem desta solução é que pode ser facilmente configurada, nome-
adamente em menos de 10 minutos para um sistema simples. A desvantagem 
relaciona-se com facto de que, por natureza, um sistema de reprodução móvel, 
como aqui sugerido, é muito leve, e para obras de arte pesadas que sejam repro-
duzidas, a estabilidade pode constituir um problema. Adicionalmente, o operador 
terá que ter muito cuidado para manter o corpo da câmara digital e a respetiva 
lente sempre perpendiculares ao objeto, a fim de evitar qualquer distorção geo-
métrica. Para este sistema recomenda-se a luz contínua (sem flash), bem como a 
utilização de duas fontes de luz para obter uma iluminação uniforme. Abaixo está 
exemplificada uma solução móvel de baixo custo:

Fig. 13 Solução móvel de baixo custo

Uma solução fixa é tradicionalmente mais robusta, e pode, portanto, lidar 
com livros de consideráveis tamanhos e peso, sem qualquer risco de mover a base 
de suporte ou o copystand. Além disso, apresenta-se como uma solução mais es-
tável e firme, ajudando na redução de possíveis vibrações, e consequentemente, 
na redução de imagens indistintas e difusas. Na figura seguinte, encontra-se um 
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exemplo de uma solução fixa do Arquivo Fotográfico Alinari. Novamente, sugere-
-se usar duas fontes de luz em regime de luz contínua, no sentido de observar todos 
os instantes na forma como a luz incide sobre a obra de arte. Acresce ainda que 
este sistema de iluminação pode provocar menos possíveis problemas de conser-
vação em comparação com o flash, que pode danificar, em alguns casos extre-
mos, a superfície do item frágil. Um cabo de controlo remoto e uma lente de foco 
automático aceleram todo o tempo de reprodução.

Fig. 14 Um sistema fixo de digitalização

3. Análise de soluções propostas

3.1 Iluminação
A iluminação ideal deve ser LED, calibrada a uma temperatura de cor 5000 

Kelvin. A luz LED não provoca calor e o tempo de vida das suas lâmpadas são 
superiores a 50.000 horas de uso. Adicionalmente, o tempo para as lâmpadas atin-
girem o seu máximo potencial é de um segundo. Com o antigo sistema de ilumi-
nação esse mesmo processo é de 45 segundos. Além disso, o custo das lâmpadas 
LED é muito inferior às das lâmpadas tradicionais. Por exemplo, um bolbo LED de 
75V consome cerca de 10 watts, o que é significativamente menos que uma fonte 
de luz tradicional. Assim, utilizar luzes LED significa usar mais potência de luz, sem a 
produção de calor e custos indesejados. Os pixéis RGB puros, por consequência, 
serão assim capturados da melhor forma.

3.2 HDR, funcionalidades e opções automáticas
O High Dynamic Range (HDR - alcance dinâmico elevado) constitui uma van-

tagem na reprodução de imagem. Este conceito remete à possibilidade de am-
pliar a capacidade de um sensor de câmara para “ler” mais detalhes e informa-
ções nas partes de realce (mais luz) e sombra. Este aspeto é crucial para garantir 
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a reprodução máxima da escala de cinza e dos graus de cor. Suplementarmente, 
uma boa solução para acelerar todo o processo de reprodução é adotar, quan-
do possível, alguma operação automática, tal como o foco automático da len-
te, uma coluna motorizada no copystand para mover para cima e para baixo a 
câmara digital, e o recorte automático, no sentido de cortar automaticamente 
a borda de uma imagem – esta fantástica funcionalidade que permite poupar 
tempo está disponível na versão mais sofisticada do programa CaptureOne, de-
senvolvido pela empresa PhaseOne.

3.3 Câmara vs. scanner vs. móvel:
No presente documento procedeu-se à análise de várias soluções para re-

produzir economicamente, mas com uma qualidade relativamente boa, diferen-
tes tipos de trabalhos de arte.

• O sistema de reprodução utilizando câmaras digitais (tais como a Nikon 
D5500 ou Canon EOS 800) é bastante versátil, fácil de configurar, com um 
robusto copystand com dois sistemas de luzes posicionados a um ângulo 
de 45 graus a partir do centro da lente, podendo produzir resultados fiáveis 
e de qualidade. Mais ainda, quanto maior for o sensor da câmara, mais 
detalhes poderão ser obtidos. O HDR, recentemente disponível em muitos 
equipamentos, amplia a reprodução do tom da imagem.

• O sistema com recurso a scanners (com equipamentos como a Canon 
CanoScan 9000F ou scanner manual Epson Perfection 850) ou scanners de 
filme são mais apropriados para objetos planos e horizontais (ou transpa-
rências de 35 mm para os scanners de filme). Estes scanners são próprios 
para um tipo específico de media, reduzindo assim a sua usabilidade para 
apenas determinados tipos de media, como é o caso de documentos de 
uma única página e fotografias. A vantagem é a qualidade da reprodu-
ção, que é muito boa para esses itens. No entanto, o tempo da operação 
é bastante longo, quando em comparação com a câmara digital de dis-
paro único – o rácio é de 1 minuto versus 1/30 de segundo.

• Os sistemas móveis podem ser o melhor compromisso entre a qualidade 
de utilização, digitalização e velocidade. O sistema pode ser montado 
e desmontado em menos de 45 minutos e, portanto, usado em diferen-
tes locais. Adicionalmente, a qualidade da reprodução é quase tão boa 
quanto a dos scanners dedicados. A única precaução é assegurar o uso 
de uma coluna de considerável robustez e uma coluna para o copystand, 
para evitar qualquer vibração durante o tempo de exposição.

3.4 Captura
A digitalização deve ser feita com profundidade de campo suficiente e su-

ficientemente próximo do diafragma da lente da câmara digital (ou seja, F/8 ou 
F/11; f/16 apenas para detalhes macro). A função ISO (sensibilidade de velocida-
de de câmara) deve ser configurada para a mais baixa possível (isto é, ISO 50 ou 
ISO 100), para que se obtenha uma reprodução mais suave, e se evite grãos ou 
“ruídos” na superfície do ficheiro digital. Este cenário ocorre quando a sensibilida-
de ISO está configurada acima do que é necessário, tal como configurações de 
1600 e 3200.

3.5 Opções de Copystand
A Kaiser, uma empresa alemã, é hoje em dia líder na venda de copystands. 

Os seus preços de mercado variam entre cerca de 350€ a 2000€, dependendo do 
seu tamanho geral, altura da coluna, etc. Soluções um pouco mais dispendiosas 
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podem ser obtidas através da empresa holandesa Cambo, que produz colunas 
motorizadas, cujo valor oscila entre os 2500€ e os 3800€.

3.6 Livros vs. objetos vs. itens frágeis
Bibliotecas, arquivos, museus e instituições públicas preservam tipicamente 

uma grande variedade de objetos de arte, desde fotos únicas e documentos ma-
nuscritos, a negativos de vidro laminado de consideráveis dimensões e objetos ar-
queológicos tridimensionais (esculturas, pinturas, jóias antigas, vasos de cerâmica, 
etc). Como consequência, um copystand de amplas dimensões que inclua uma 
coluna motorizada robusta, um sistema de iluminação LED e um sensor de câmara 
grande serão partes constituintes da solução mais versátil a ser considerada. Para 
evitar tocar no trabalho artístico frágil (exemplo: páginas de papiro no período do 
Antigo Egito), sugere-se a utilização de luvas de algodão, e mover o objeto com 
precaução.

3.7 Gestão de dinâmica de trabalho incluindo interoperabilidade, 
melhorias no sistema, etc.

Este estudo não pode ser terminado levando apenas em consideração a 
dinâmica de trabalho, usabilidade e melhorias do sistema discutidos até agora. 
É importante procurar soluções de hardware e software fáceis de preservar, ope-
rar e atualizar. Os softwares de digitalização em sistema de código-fonte aberto 
ainda não estão muito disponíveis. O SilverFast é provavelmente o software mais 
popular que suporta a maior quantidade de scanners e sistemas de reprodução. 
De um modo geral, é prudente procurar uma solução que inclua funções automá-
ticas, tais como a remoção de poeira e riscos, redução de ruído de filme, ajuste de 
cor, calibração de scanner com funcionalidade de balanço branco, suporte de 
calibração de cores IT8, etc.

Estudos de casos práticos (exemplos de baixa e elevada 
qualidade)

Um estudo de caso é fornecido pelo Arquivo Fotográfico Alinari. Em meados 
dos anos 90, este arquivo procedia à digitalização de fotos e livros utilizando a 
solução Kodak Pro Photo CD. Como esta solução é exclusiva e passa pela repro-
dução que utiliza filme analógico de 35mm, em 2001, a Alinari mudou os equipa-
mentos para os scanners manuais Scitex. Estes, por sua vez, não usam filme como 
uma etapa de aquisição intermediária, o que garante uma maior qualidade de 
reprodução. Recentemente, a Alinari adotou o sistema PhaseOne de 80 megapi-
xéis. Além disso, a empresa está a utilizar uma solução customizada, que envolve 
uma câmara Canon EOS 5D Mark II e um copystand. Na verdade, esta solução é 
flexível e portátil, pois com este sistema foi possível à Alinari digitalizar uma enorme 
quantidade de negativos de vidro laminado no piso térreo do arquivo.

Outro estudo de caso é o da Galeria Uffizi, um dos principais museus de arte 
do mundo, situado na cidade de Florença, e o da Biblioteca Nacional de Floren-
ça. Ambos utilizam especialistas internos e externos, e equipamentos nas mesmas 
condições, para que a reprodução dos seus itens possam ser realizados. Esta abor-
dagem acelera a curva de aprendizagem por parte dos profissionais locais devido 
ao contacto com outros profissionais externos, e simultaneamente reduz os custos 
internos ao utilizar equipamentos tecnologicamente avançados e de elevado cus-
to apenas quando existe necessidade.
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Conclusão
Considerações finais e recomendações
Dois dos mais populares conjuntos de diretrizes, métodos e práticas vêm dos 

Estados Unidos (FADGI – Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative) e Holan-
da (Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines). Atualmente, a Organização 
Internacional de Padronização (ISO) está a trabalhar para a criação de uma nova 
norma: ISO 19264 – que especifica as principais características de qualidade de 
imagem, as métricas usadas para avaliar essas mesmas características de quali-
dade, o procedimento para a análise de qualidade de imagem, e como os resul-
tados de medições individuais devem ser reportadas. Esta norma tem lançamento 
previsto para daqui a alguns meses, juntamente com a ISO 19263, que consiste 
num relatório técnico sobre as melhores práticas para a análise de qualidade de 
imagem. Com a publicação da norma ISO 19262, o vocabulário para o arquivo de 
imagens, passou a ser controlado. Adicionalmente, é recomendada a análise dos 
documentos que apresentam as melhores práticas, mesmo que não seja obriga-
tório seguir nenhuma diretriz específica.

A dinâmica de trabalho no processo de digitalização pode ser algo muito dis-
pendioso ou de baixo custo. Tudo depende dos custos do copystand, da fonte de 
luz, e da câmara digital ou scanner que a instituição pretende utilizar. Neste sen-
tido, o estudo supracitado recomenda, especificamente para o setor público, o 
estabelecimento de parcerias e criação de algum tipo de associação ou acordo 
de agrupamento com outras instituições (bibliotecas, museus, galerias, instituições 
públicas, arquivos, etc.) para mitigar os custos tangíveis relativamente à compra, 
utilização e preservação da tecnologia. Uma boa combinação consiste na cria-
ção de uma cooperação entre os setores público e privado, visando encontrar 
patrocinadores e apoiantes. Além disso, o conceito de outsourcing nos recursos 
mais dispendiosos (especialistas e técnicos de digitalização ou equipamento es-
pecífico) constitui uma solução para reduzir os custos iniciais do investimento, e 
simultaneamente, utilizar tecnologia bastante avançada e confiar em profissionais 
para operar o processo.
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Objetivos do Capítulo
Este módulo tem como objetivo informar bibliotecários e profissionais na área 

sobre os diferentes tipos de software no ramo; ajudar na escolha da melhor versão de 
software baseado em critérios de compatibilidade de hardware, funcionalidade e 
capacidades de digitalização OCR; auxiliar no aperfeiçoamento e desenvolvimen-
to das competências e nas capacidades de digitalização; familiarizar os profissionais 
com os principais tipos de padrões de inserção de dados e pesquisas em bases de 
dados, assim como os padrões de publicação em catálogos de livros internacionais. 
No presente módulo serão abordados assuntos referentes às regras de publicação, 
e à forma como os profissionais devem descrever os materiais, fotografias e livros, 
para que estes sejam facilmente acessíveis através dos catálogos web.

Conteúdo (abstract)
Índice capítulo:
1. Introdução
2. Tipos de software

2.1 Software de digitalização
2.2 Editor Gráfico para processamento de texto
2.3 Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR)

3. Padrões para descrição de dados e fotografias. Padronização no inter-
câmbio de dados entre bases de dados diferentes. Catálogos internacio-
nais online de livros.

4. IFLA
5. World Cat

1. Introdução
Com o aparecimento das sociedades de consumo e com a invasão da tec-

nologia de informação, a Humanidade encontra-se num constante estado de 
evolução devido aos avanços tecnológicos. O desenvolvimento e a inovação tec-

Capítulo 4
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nológica oferecem um variado leque de possibilidades na comunicação, o que, 
por consequência, obriga a uma atualização dos meios tradicionais de comunica-
ção. A digitalização confere a oportunidade de aceder a informação disponível 
on-line a partir de qualquer ponto no planeta, sendo que existem diferentes meios 
para o conseguir. É na sua generalidade realizado por um dispositivo de imagem, 
reforçado com um aplicativo de finalidade própria. O hardware (dispositivo de 
imagem) necessita de ser compatível com a versão de software que está a ser 
utilizada. Esta área, em específico, contempla milhares de pacotes de software 
criados. Alguns destes pacotes de software suportam simultaneamente a leitura 
de páginas, o reconhecimento ótico de texto e a edição gráfica parcial de ima-
gem, enquanto outros apenas conseguem desempenhar uma das tarefas men-
cionadas. Os softwares existentes também divergem relativamente ao seu preço, 
variando desde o acesso grátis à utilização paga dos recursos.

2. Tipos de Software
Pode-se definir software como a totalidade de informação, instruções e dados 

necessários para fazer funcionar equipamentos eletrónicos. As instruções são habi-
tualmente definidas como um conjunto de algoritmos, agrupados em programas 
com finalidades diversas. O consequente da ação de um determinado algoritmo 
pode servir como instrução para a iniciação do próximo, e assim sucessivamente, 
causando a união dos programas num só. As funções de software podem variar 
consoante o equipamento, a utilidade e aplicativos. Os programas e os aplicativos 
inserem-se na categoria dos softwares aplicados, tais como os processadores de 
texto e os editores gráficos.

2.1 Software de digitalização
A digitalização consiste no processo de conversão de exemplares de fo-

tografias, pinturas, mapas e outros artigos em imagens rasterizadas, sendo estas 
posteriormente processadas com a ajuda de editores gráficos e processadores 
de texto. A maioria dos scanners que são vendidos possuem um software apenas 
destinado a uma digitalização básica. No entanto, software especializado pode e 
deve ser utilizado para melhor otimizar o processo; programas específicos de digi-
talização a cores podem oferecer diversas funções para ajudar no processamento 
de imagens.

2.1.1. SilverFast
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Uma solução de software popular de elevada qualidade é o SilverFast, prin-
cipalmente no que diz respeito à digitalização de imagens, uma vez que vem 
equipado com soluções de edição gráfica. No entanto, para satisfazer todas as 
necessidades do processo de digitalização é necessário combinar este software 
com uma solução para o reconhecimento ótico de texto.

A suíte SilverFast Archive é abrangente no seu âmbito de aplicação, e uma 
solução rápida e fácil para a digitalização de imagens. O programa contém sof-
tware de digitalização e de imagem que permitem a otimização de imagens após 
o processo de digitalização. Durante o seu manuseamento, o utilizador tem a pos-
sibilidade de retornar ao ficheiro original em qualquer fase do processo sem com-
prometer a qualidade do ficheiro em uso. Isto deve-se ao facto deste programa 
poder ser executado continuamente a um máximo de bits de profundidade e 
informação de cor, e suporta, sem qualquer tipo de perdas de informação, dados 
em formato 64bit HDRi RAW.

Embora tenha sido concebido para profissionais, o fácil manuseamento e uso 
do programa permite que principiantes possam criar excelentes imagens usando 
funções automáticas inteligentes. Importa também salientar que este programa 
está disponível para os sistemas operacionais Windows e Mac.

Neste software sobressai, com alguma notoriedade, o conceito de dados 
RAW, que assegura ao utilizador uma segurança máxima, fazendo com que o 
utilizador seja mais eficiente e oferece a oportunidade de digitalizar um extenso 
arquivo de imagens num curto período.

2.1.2. VueScan
Uma alternativa similar é o VueScan. Esta solução de software apresenta di-

ferentes versões, sendo possível usar a função de edição gráfica de imagem. Su-
porta o reconhecimento ótico de texto, e é simultaneamente fácil e funcional no 
seu manuseamento.

Este software tem a capacidade de digitalizar documentos com várias pá-
ginas diretamente do formato Automatic Document Feeders (ADF) para PDF. Su-
porta a função de reconhecimento ótico de caracteres e de deteção de cor 
automática, assim como possibilita a digitalização para os formatos JPEG e TIFF. 
As dimensões de imagens podem ser predefinidas, e múltiplas imagens podem ser 
digitalizadas simultaneamente. Os ficheiros têm a oportunidade de serem denomi-
nadas automaticamente se o utilizador o assim desejar, e as imagens a possibilida-
de de sofrer uma correção automática relativamente ao seu ângulo.

2.1.3. SimpleIndex Software
Outra solução combinada de software para a digitalização é o SimpleIndex 

Software, ou qualquer outra solução da suíte Simple Software. O software combina 
um fácil manuseamento e um preço reduzido, criando uma solução perfeita para 
uma variedade de configurações, incluindo uma solução para a captura distribuí-
da. A sua tecnologia OCR dinâmica consegue extrair índices de dados a partir de 
imagens contidas em ficheiros PDF, documentos do Office e ficheiros de imagem. 
A utilização da interface da linha de comando do software permite o processa-
mento automatizado e uma fácil implementação.

O pacote de software é licenciado por posto de trabalho, sendo, no entan-
to, opcionais as funções de OCR, ISIS e leitura de códigos de barras. Não existe 
limite para o número de páginas digitalizadas, salvo quando estas são processa-
das por um servidor. Os dados exportados pelo software são compatíveis com os 
programas CVS, MS Access ou qualquer base de dados compatível com ODBC 
ou OleDB. Também são oferecidos complementos de exportação para os progra-
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mas ContentVerse, PaperVision e QuickBooks. Ao passo que a versão integral do 
software suporta drivers TWAIN e ISIS, as versões básicas, com OCR e códigos de 
barras, apenas suportam drivers TWAIN.

2.1.4. ABBYY FlexiCapture
O ABBYY FlexiCapture consiste num software de digitalização extremamente 

exato, e de elevada qualidade, e que suporta todas as capacidades necessá-
rias para a digitalização de livros. O ABBYY FlexiCapture apresenta-se com uma 
solução escalável e muito precisa para o processamento de dados e captura de 
documentos, conseguindo extrair e categorizar informação a partir de imagens, 
e-mails e documentos, e posteriormente fazer a correspondência para um deter-
minado utilizador. Consegue-se, com este software, não só configurar formulários 
simples, mas também operar com projetos de elevado grau de complexidade. 
Suporta ainda scripts de exportação personalizados e usa a funcionalidade Sim-
pleQB para o programa Quickbooks. Os formatos suportados incluem ficheiros das 
bases de dados CVS, ODBC e XML e ficheiros da Microsoft SharePoint. Formulários 
e tabelas de várias páginas são totalmente suportados em qualquer tipo de docu-
mento. Há também a capacidade de automação da classificação de documen-
tos e entrada de dados em vários canais. Relativamente às opções de OCR, estas 
incluem a Full Page OMR, Dynamic e a Zone OCR..

2.1.5. NAPS2
O software NAPS2 constitui uma solução gratuita e multifuncional para a di-

gitalização, processamento e reconhecimento ótico de texto, incluindo texto em 
Cirílico. Esta solução suporta definições de múltiplos perfis para uma combinação 
de diferentes configurações. Após a conclusão da digitalização, a imagem pode 
ser salva em formatos PDF, TIFF, JPEG, PNG, ou outro tipo de ficheiros. Permite uma 
digitalização a partir de dispositivos de imagem que utilizam drivers WIA e TWAIN, 
podendo estes dispositivos ser scanners ADF, manuais ou com suporte duplo. O sof-
tware suporta também as funções de rotação, recorte e reorganização das ima-
gens digitalizadas, assim como possui um OCR que abrange mais de 100 línguas, 
facilitando possíveis pesquisas em ficheiros PDF. O contraste, a luminosidade, a re-
solução e outras tantas opções podem ser configuradas consoante especificação 
do utilizador. Existe também uma interface de linha de comando que pode ser 
usada opcionalmente para scripting e automação. O software possui uma varian-
te do instalador MSI (Microsoft Installer) que permite que este seja pré-configurado 
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para a instalação de uma política de grupo. O descarregamento do software é 
de pequenas dimensões, sendo inferior a 2MB.

2.1.6. PaperScan
Esta solução de software suporta a digitalização via TWAIN e WIA, e concen-

tra-se quase exclusivamente no seu simples manuseamento. Este software provi-
dencia funcionalidades como a deteção de cor, anotações e OCR. A edição 
gratuita proporciona aos seus utilizadores uma solução funcional para a digitali-
zação e pós-processamento. Os formatos suportados são diversos e incluem TIFF, 
JPEG 2000, JPEG, JBIG2, WEBP, PDF, PDF/A e PNG. A fase de pós-processamento 
inclui funções de filtragem, conversão do espaço de cores, efeitos, recorte, ajus-
tamentos de cor e outros. A encriptação de ficheiros PDF é também suportada. O 
software é compatível com os scanners manuais (flatbed), assim como os equipa-
mentos ADF ou de digitalização de suporte duplo.

Outras versões e aplicativos similares incluem o Kofax Express, o Office Gemi-
ni Capture, o Digitech systems Paper Vision Capture, o IRIS Power Scan, o Kodak 
Capture Pro, o IRISXtract e o Book Scan Wizard e Scan Tailor em sistema de código-
-fonte aberto. Uma boa solução para o sistema operacional Linux é o Simple Scan.

2.2. Editor Gráfico para processamento de texto
A criação, transformação e interpretação de imagens é conseguida por 

meio de softwares especializados, que têm por sua denominação editores gráfi-
cos. Na realidade, estes possuem uma variedade de ferramentas para a edição 
e processamento de imagens, como por exemplo a remoção de riscos, partícu-
las de pó e impressões digitais, a correção da sub e sobrexposição de imagem, 
o ajuste dos níveis de cor, nitidez, recorte e resolução de imagem, o mapa de 
gradiente, a capacidade de escolher uma textura diferente e o ajuste da lumino-
sidade, contraste, balanço de cores, saturação e profundidade. Possuem ainda 
ferramentas para determinar o tamanho e a resolução de uma imagem e permite 
ao utilizador guardar uma imagem num tipo de ficheiro apropriado a cada con-
texto específico.

2.2.1. Scanned Text Editor
Este aplicativo consiste numa solução em sistema de código-aberto para o 

processo de digitalização de texto em imagens. Permite ao utilizador encontrar 
texto e imagens necessárias para o projeto e isolá-las do restante conteúdo. Esta 
solução é desenhada para que se consiga preservar as posições relativas do texto 
e o seu layout numa imagem, conservando sempre a qualidade da mesma. É um 
aplicativo que tenta realizar as suas tarefas sem recurso à tecnologia de reco-
nhecimento ótico de caracteres. O output de alta qualidade que este software 
oferece apresenta-se em ficheiros de imagem bitmap, que são suportadas pelos 
sistemas operativos Windows e Mac. É ainda de salientar que o formato do fichei-
ro SCA nativo permite ao software isolar os elementos repartidos da imagem e 
preservá-los, de maneira a que estes possam ser passíveis de edição pelo utilizador 
à posteriori. O software é adequado para pequenas tarefas de edição em textos 
que se encontram em documentos digitalizados.

2.2.2. Inkscape
O Inkscape é um programa em sistema de código-fonte aberto, que se des-

tina à criação e edição de imagens vetoriais, possuindo funções semelhantes às 
dos programas CorelDraw, Illustrator ou Xara X. Utiliza ficheiros em formato Scala-
ble Vector Graphics (SVG) no padrão W3C, suportando assim muitas das funcio-
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nalidades avançadas deste formato de ficheiro, como por exemplo clones, alpha 
blending, markers, etc. O design da interface é agilizado e otimizado tanto quanto 
possível, sendo que as versões mais recentes do software conseguem importar di-
retamente ficheiros PDF, e apresentam melhorias significativas no que diz respeito 
às capacidades de exportação destes mesmos ficheiros. Desta forma, o Inkscape 
é uma ferramenta de fácil manuseamento para a edição e criação de documen-
tos PDF, uma vez que o utilizador é livre para excluir, inserir e mudar o posiciona-
mento do texto em todo o documento. Os gráficos do mesmo também podem ser 
editados, se assim o utilizador entender.

2.2.3. GIMP

Este software encontra-se também disponível em sistema de código-fonte 
aberto, e apresenta-se como um substituto gratuito do Adobe Photoshop. A sua 
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denominação é um acrónimo, sendo GNU Image Manipulation Program (Progra-
ma de Manipulação de Imagens GNU) a sua designação por extenso na língua 
anglo-saxónica. Possui versões compatíveis com os sistemas operativos Windows, 
Mac e Linux. Similarmente ao Adobe Photoshop, este software também compre-
ende um vasto leque de funções, apresentando-se como uma ótima escolha 
em termos de edição de imagem. A sua interface original difere, naturalmente, 
da interface do Adobe Photoshop. Contudo, existe uma versão GIMP que imita 
o layout do Adobe Photoshop, para que os utilizadores mais familiarizados com 
este programa consigam adaptar-se com facilidade ao software GIMP. A suíte 
contempla uma variedade de funcionalidades padrão, incluindo otimização, clo-
nagem, ferramentas de pintura e seleção e correção de cores. O software suporta 
os formatos de ficheiro mais generalizados sem qualquer tipo de limitação, e possui 
uma funcionalidade de gestão de ficheiros que funciona similarmente ao Adobe 
Bridge. Em suma, o software GIMP é uma ótima alternativa ao Adobe Photoshop, 
especialmente se existirem constrangimentos orçamentais.

2.2.4. Adobe Photoshop
Este é, sem dúvida, o editor de imagem mais avançado no mercado atual. 

Com efeito, este software suporta uma gigantesca diversidade de funcionalida-
des, variando desde as mais complexas ilustrações e designs tridimensionais ao 
mais simples retoque de imagem. Acresce ainda que este software, além de ofe-
recer as mais diversas possibilidades, disponibiliza tutoriais, fazendo com que os 
seus utilizadores consigam manusear as suas funções com relativa facilidade. No 
que toca ao seu poder e versatilidade, o Adobe Photoshop é líder indisputável 
no mercado. Entre as suas mais variadas funcionalidades encontram-se os ajusta-
mentos de níveis de cor, os filtros artísticos, as diferentes texturas disponíveis e as 
máscaras e canais alfa, entre muitas outras. Para além destas funcionalidades, o 
Adobe Photoshop inclui capacidades de edição de vídeo básicas, embora não 
muito apropriadas para o processo de digitalização; estas capacidades estão in-
tegradas com as suas tradicionais ferramentas de edição de imagem.

2.3. Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR)
A transformação eletrónica ou mecânica de imagens de texto impresso, ma-

nuscrito ou digitado em texto codificado automaticamente é conhecida como 
Reconhecimento ótico de caracteres – OCR – (em inglês Optical Character Re-
cognition ou leitor ótico de caracteres).

Na realidade, falar apenas sobre OCR não é adequado, dada a situação 
existente. Existem pelo menos três tipos de sistemas para o processo de reconhe-
cimento ótico de texto. Os dois mais populares e difundidos são os sistemas clás-
sicos OCR e os sistemas de Reconhecimento Inteligente de Caracteres (em inglês 
Intelligent Character Recognition – ICR). Uma simplificação das diferenças entre 
os sistemas estará relacionada com o facto dos sistemas ICR serem o estágio se-
guinte, em termos de desenvolvimento, dos sistemas OCR. Com os sistemas ICR, 
as capacidades para a inteligência artificial são usadas muito mais extensiva e 
ativamente. Em particular, os sistemas ICR são frequentemente utilizados no reco-
nhecimento de texto manuscrito e fontes decorativas. Um exemplo impressionante 
das capacidades destes sistemas é a sua aplicação para a superação das defe-
sas contra spam, que são fornecidos pelos textos CAPTCHA. Um teste CAPTCHA 
simples mostra letras distorcidas, inclinadas e obscurecidas, que o utilizador tem de 
inserir. Existe, no entanto, software baseado em tecnologias ICR que são capazes 
de realizar uma leitura correta de algumas das versões anteriores de CAPTCHA.
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Um terceiro, atualmente ainda em nível teórico no que diz respeito ao de-
senvolvimento das suas tecnologias de reconhecimento, é o Reconhecimento In-
teligente de Palavras – Intelligent Word Recognition – IWR – estas tecnologias leem 
e reconhecem não apenas símbolos separados, como também frases completas 
interligadas. Apesar de não existir necessidade de discutir software teórico, o pre-
sente documento irá focar-se primeiramente nos sistemas OCR e ICR mais popula-
res, e nas suas respetivas especificidades.

Os produtos comerciais têm uma precisão no processo de reconhecimento 
que varia entre os 70% e os 98%, o que leva a concluir que é de extrema importân-
cia o envolvimento humano na fase final da edição dos respetivos documentos. 
Efetivamente, em muitos casos a qualidade do reconhecimento depende da fon-
te utilizada nos documentos, e noutros casos o formato do documento também 
pode constituir um problema, embora seja cada vez mais raro com o passar dos 
tempos. Um motivo adicional que pode provocar algumas complicações prende-
-se com os símbolos especiais, que frequentemente adquirem um significado com-
pletamente diferente após uma leitura de OCR. Obter qualidade no processo de 
reconhecimento de texto manuscrito é quase impossível.

Por norma, quanto maior for a qualidade da imagem de origem, maior é 
a qualidade do processo de reconhecimento. Noutras palavras, é importante o 
uso de um scanner de qualidade, com resolução configurada para 300dpi, que 
consiga criar boas imagens em formato JPG ou TIFF com a maior amplitude de 
tons cinzentos. Assim sendo, antes do processo de reconhecimento, é geralmente 
sugerido variar um pouco as configurações do equipamento, para que os melho-
res resultados sejam encontrados – por norma, as configurações iniciais de fábrica 
destes dispositivos de imagem beneficiam a eficiência e a rapidez, colocando a 
qualidade como opção secundária.

2.3.1. OmniPage
Este produto foi concebido pela Nuance Communication (antes denomina-

da ScanSoft). Esta empresa tem sede em solo americano, contando, no entanto, 
com escritórios em 35 países. O OmniPage reconhece texto em mais de 120 lín-
guas. Entre as vantagens deste produto destacam-se as suas capacidades para 
reconhecer fotografias importadas diretamente de câmaras digitais. Consegue 
também converter o texto reconhecido para os ficheiros de Microsoft Word, Mi-
crosoft Excel, HTML e PDF. A versão atual do produto é a 18, sendo que o pacote 
Standard é o mais indicado para utilizadores particulares.

As principais vantagens sublinhadas pelos seus programadores são a velo-
cidade e precisão do procedimento. Nesta última versão, o principal foco foi a 
preservação da estrutura do documento original, similar ao que acontece no pro-
grama FineReader. Deste modo, após o reconhecimento de tabelas, diagramas, 
colunas, outros gráficos e elementos de texto num documento ou imagem, estes 
permanecem no seu layout original.

2.3.2. Readiris
O Readiris trata-se de um produto ICR muito interessante, tendo sido desen-

volvido pelo grupo I.R.I.S., cuja sede se encontra na Bélgica, e possui escritórios 
em sete países. A versão mais atual do produto – Readiris 12 – proporciona a con-
versão de documentos impressos, ficheiros PDF e imagens em texto, preservando 
também o seu layout original. Este produto suporta o reconhecimento de texto 
em mais de 120 línguas, e o seu software tem a capacidade de compressão de 
ficheiros num tamanho muito reduzido, o que torna conveniente para o seu arqui-
vamento e armazenamento.
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2.3.3. TypeReader
O TypeReader é um produto da empresa americana ExperVision, que des-

creve o seu próprio produto como o produto ideal, e considera que este seja a 
escolha por excelência em tecnologia OCR para peritos em TI. Tal não acontece 
por mero acaso, dado que o software é em grande parte orientado para as cor-
porações, embora existam versões mais adequadas ao uso individual. O sistema 
em causa foi desenvolvido através de uma parceria da ExperVision e a Universi-
dade do Nevada, e tem sido divulgado de diversas maneiras, como por exemplo 
através da sua integração em suítes de software para a gestão e processamento 
de documentos, e a participação da empresa em programas de processamento 
automático de formulários (Forms Processing Services, FPS) nos EUA. Separadamen-
te da sua solução tradicional de desktop, o TypeReader está também disponível 
através de um servidor on-line.

A rapidez que este produto confere a todo o processo é a sua grande van-
tagem. Efetivamente, de acordo com os testes conduzidos por um meio indepen-
dente da comunicação social, a produtividade do TypeReader Desktop 7 na con-
versão de documentos digitalizados em documentos digitais editáveis atinge as 
8000 páginas por hora, ou seja, 130 páginas por minuto.

2.3.4. Simple OCR
O Simple OCR apresenta-se como uma solução OCR gratuita, sendo utilizada 

por milhares de pessoas no mundo inteiro. Este programa não recebe pagamen-
tos referentes aos direitos de autor, fazendo com que os programadores possam 
utilizar esta solução nos seus aplicativos personalizados. É considerado um método 
rápido e gratuito no que diz respeito à digitalização e OCR, e totalmente ilimitado, 
ao contrário do que acontece com outras versões gratuitas semelhantes. A sua 
utilização é gratuita não só para utilizadores particulares, mas também para em-
presas e instituições de ensino.

2.3.5. Tesseract
O programa Tesseract foi inicialmente um produto comercial OCR criado 

pela Hewlett-Packard, e desenvolvido pela empresa entre 1985 e 1995. Posterior-
mente, a HP pôs termo ao projeto e relançou o produto em sistema de código-
-fonte aberto em 2005, tendo a Google iniciado o seu próprio projeto com base 
nesse mesmo produto, e mais tarde lançado o programa Apache, também ele 
um produto de licença livre.

Presentemente, o Tesseract é considerado como um dos melhores e mais 
precisos produtos gratuitos no reconhecimento de texto. Contudo, este produto 
consiste numa solução OCR clássica para o processamento de texto, não sendo 
realizada uma análise da composição do texto ou dos seus respetivos layouts. As-
sim sendo, o reconhecimento de texto surge na sua forma mais simples. Para poder 
potenciar o seu trabalho ou projeto com o Tesseract, o utilizador pode consegui-lo 
se optar pelo uso conjunto do programa e outros aplicativos suplementares, como 
o OCRopus e o OCRFeeder.

2.3.6. CuneiForm/OpenOCR
O CuneiForm consiste também numa solução de software gratuita. Foi desen-

volvido pela empresa Cognitive Technologies, sendo disponibilizada em sistema de 
código-fonte aberto. O produto adotou um novo nome, OpenOCR, aquando do 
âmbito de desenvolvimento em que está inserido. Quando o programa em ques-
tão procede ao reconhecimento de texto, a estrutura e o layout do documento 
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são preservados. Também é importante salientar que o programa tem a funciona-
lidade de suportar texto impresso por impressoras matriciais, cópias de baixa qua-
lidade e faxes. Neste programa também é providenciado o suporte para mais de 
20 línguas, incluindo Inglês, Alemão, Francês, Russo, Italiano, Ucraniano e Sueco.

Separadamente da lista de soluções gratuitas acima listadas, existem ainda 
uma multitude de alternativas de serviços on-line e que podem ser utilizados sem 
investimento adicional, entre elas o CVisionTech, OnlineOCR, FreeOCR, OCRTermi-
nal e o GoodOCR.

3. Padrões para a descrição de dados e fotografias. 
Padronização no intercâmbio de dados entre bases de 
dados diferentes. Catálogos on-line internacionais de livros

Os padrões definidos, aqui equacionados, abrangem a descrição de catá-
logos bibliográficos e as descrições de requerimentos formais para entrada de da-
dos, e estes existem para que descrições de metadados sejam encontrados pelos 
motores de busca. Visando sempre alcançar a melhor qualidade na pesquisa e 
a unificação dos dados provenientes dos serviços e informações de bibliotecas, 
estes padrões são proporcionados pelo maior organismo internacional e indepen-
dente – IFLA.

3.1 Padrões IFLA
Os padrões IFLA são documentos atualizados, publicados e submetidos a 

uma revisão a nível internacional. Cada documento contém as mais recentes 
orientações, regras, princípios, melhores práticas e modelos para o uso particular 
ou coletivo. Em virtude dos seus vastos tópicos e estilos, os padrões IFLA proporcio-
nam um enorme benefício para a comunidade internacional.

Os padrões IFLA são estabelecidos por consenso através da colaboração 
entre grupos de profissionais. A informação fornecida de seguida representa um 
resumo dos atuais padrões IFLA.

• Regras para a descrição de recursos;
• Códigos de formato digital;
• Modelos conceptuais;
• Melhor prática (documentos que consistem em procedimentos e técnicas 

baseadas na pesquisa e experiência);
• Orientações (documentos contendo instruções, recomendações e mode-

los das práticas mais preferenciais).
Todos os tópicos acima referidos foram identificados como “padrão” ou “pa-

drões” no título IFLA Standards Procedures Manual.
A lista supracitada também mostra as formas como os grupos de profissionais 

da IFLA desenvolvem os padrões e as orientações. Tenta evidenciar como descre-
ver precisamente a necessidade para um padrão ou orientação, como assegurar 
o máximo de consenso sobre o conteúdo desses mesmos padrões ou orientações, 
como manter um elevado nível de qualidade editorial e técnica. Também ambi-
ciona ajudar as unidades a estabelecerem consistência e ganhar o patrocínio não 
só da IFLA, como também de bibliotecas e comunidades.

3.1.1 ISBD: International Standard Bibliographic Description 
Consolidated Edition
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O termo ISBD diz respeito a um conjunto de regras para a criação de descri-
ções bibliográficas padronizadas, de modo a que estas descrições sejam posterior-
mente utilizadas em catálogos bibliográficos. O conjunto de volumes da IFLA sobre 
o Controlo Bibliográfico foram publicados pela editora De Gruyter Saur, e a obra foi 
anteriormente conhecida como a série UBCIM (Universal Bibliographic Control and 
International MARC). Os diferentes volumes da série estão disponíveis em formato 
impresso e eletrónico. A nova edição data de 2007, onde foram acrescentadas e 
alteradas informações relacionadas com as interações da IFLA com elementos de 
unidades profissionais e especialistas em bibliotecas.

3.1.2 UNIMARC Bibliographic
A designação UNIMARC, por sua vez, refere-se a um padrão criado para fa-

cilitar o intercâmbio internacional de dados bibliográficos entre agências e biblio-
tecas nacionais. Também pode ser utilizado como um modelo para o desenvol-
vimento de novos formatos de registos bibliográficos. Este padrão foi concebido 
para atuar como um formato intermediário na troca de informação. Porém, não 
define o formato, conteúdo ou estrutura dos dados gravados em diferentes siste-
mas.

O formato UNIMARC Bibliographic consiste num documento que especifica 
a metodologia para converter registos bibliográficos de formato UNIMARC para 
formato MARC 21. Os tipos de materiais abrangidos no documento são arquivos 
de computador, materiais de vídeo, gravações de som, música anotada (partitu-
ras), material cartográfico (mapas), artefactos tridimensionais (raelia) e materiais 
de linguagem (livros). As especificações contêm a metodologia para a conversão 
de itens em termos de quatro níveis bibliográficos, nomeadamente, publicações 
em série, monografias, coleções e analíticos. O documento foi compilado para 
um programa de conversão de UNIMARC desenvolvido em 1984 pela Biblioteca 
do Congresso. Deve-se notar que alguns elementos dos formatos MARC 21 e UNI-
MARC podem estar em falta na edição atual. Assim, deve-se afirmar que esta 
reflete apenas os padrões MARC 21 e UNIMARC de agosto de 2001. Todas as es-
pecificações contidas nos volumes são tabuladas e organizadas de acordo com a 
ordem dos dados no formato UNIMARC, sendo que existem informações precisas 
relativas à sua organização na parte inicial do documento ou na Introdução.

As especificações estão, naturalmente, disponíveis em PDF, tendo sido dividi-
das em secções, para permitir uma melhor visualização e impressão.

O formato UNIMARC Bibliographic foi inicialmente criado em 1977 e proposto 
pela IFLA, tendo como título original UNIMARC: Universal MARC format. Uma versão 
atualizada foi publicada em 1980, seguindo-se de uma outra versão, de nome UNI-
MARC Handbook, em 1983. O título UNIMARC Manual foi finalmente publicado em 
1987. A segunda edição do manual, de nome UNIMARC Manual: bibliographic for-
mat foi publicado em 1994 com uma encadernação de folhas móveis, para que 
este pudesse ser facilmente atualizado. Cinco atualizações foram posteriormente 
publicadas em 1996, 1998, 2000, 2002 e 2005. A terceira edição e versão mais re-
cente foi publicada em livro em 2008.

Manual UNIMARC: formato bibliográfico.
IFLA UNIMARC Core Activity; ed. By Alan Hopkinson.  3rd ed. - München: Saur, 

2008. – (IFLA Series in Bibliographic Control, 36)

3.1.3 Dublin Core Metadata Element Set
Trata-se de um padrão que é utilizado para descrever recursos físicos (livros, 

discos, etc.) e recursos web (imagens, vídeo, etc.), para que estes sejam rapida-
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mente encontrados em catálogos ou na internet. Os metadados no Dublin Core 
podem ser utilizados numa multitude de maneiras, desde uma simples descrição 
de recursos, à combinação de dicionários de metadados de diferentes padrões, 
para que seja assegurada a compatibilidade operacional entre os dicionários de 
metadados e os aplicativos de dados e páginas da web conectadas a estes.

DCMES consiste num vocabulário com quinze propriedades que são utilizados 
para a descrição de diferentes recursos. O nome “Dublin” deve-se à sua origem, 
que remete a um seminário a título de convite em Dublin, Ohio, em 1995; “core”, 
porque os seus elementos são genéricos e abrangentes, podendo ser usados para 
descrever uma variedade de recursos.

Os quinze elementos "Dublin Core" descritos neste padrão fazem parte de 
um conjunto maior de vocabulários de metadados e especificações técnicas as-
segurados pela Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). O conjunto completo de 
vocabulários, o DCMI Metadata Terms [DCMI-TERMOS], também integra conjuntos 
de classes de recursos, incluindo o Vocabulário Tipo DCMI [DCMI-TYPE], esquemas 
de codificação de vocabulário e esquemas de codificação de sintaxe. Os termos 
nos vocabulários DCMI são próprios para uso combinado com termos de outros 
vocabulários compatíveis referentes no contexto dos perfis de aplicação, e com 
base no DCMI Abstract Model [DCAM].

Todas as alterações feitas aos termos do Dublin Core Metadata Element Set 
desde 2001 foram revistas por um Conselho DCMI, no contexto de uma Política 
de namespace da DCMI [DCMI-NAMESPACE]. A política de namespace descre-
ve como os termos da DCMI são atribuídos a URIs (Uniform Resource Identifiers) e 
definem limites para o intervalo de alterações editoriais que podem ser feitas aos 
rótulos, definições e comentários de uso associados aos termos DCMI existentes.

O documento resultante, que consiste no excerto do documento compreen-
sivo "DCMI Metadata Terms" [DCTERMS], fornece uma versão de referência abre-
viada das quinze descrições de elementos que foram formalmente subscritas pelos 
padrões seguintes:

• Padrão ISO 15836:2009 de Fevereiro 2009 [ISO15836];
• Padrão ANSI/NISO Z39.85-2012 de Fevereiro 2013 [NISOZ3985];
• IETF RFC 5013 de Agosto 2007 [RFC5013]

Desde 1998, quando estes quinze elementos entraram num caminho rumo à 
padronização, as noções da melhor prática da Web Semântica[1] modificaram-se 
para incluir a atribuição de domínios e intervalos formais, para além das definições 
em linguagem natural. Estes intervalos e domínios determinam que tipo de recursos 
de valor e recursos descritos são associados a uma determinada propriedade. Os 
domínios e intervalos expressam os significados implícitos nas definições de lingua-
gem natural numa forma explícita que é útil para o processamento automático de 
inferências lógicas. Desta maneira, quando um aplicativo de inferência se deparar 
com uma determinada propriedade, este pode utilizar a informação referente aos 
intervalos e domínios atribuídos a uma propriedade, com a finalidade de inferir in-
formação sobre os recursos que esses domínios e intervalos descrevem.

Assim, a partir de janeiro de 2008, a DCMI começou a incluir os intervalos e 
domínios formais nas definições das propriedades. Para que os intervalos e domí-
nios não transtornem as já existentes aplicações “simple Dublin Core” em RDF, as 
quinze propriedades da dc: namespace não tiveram atribuições de intervalos e 
domínios. Por sua vez, o mesmo número de novas propriedades “nomeadas” iden-
ticamente a uma das propriedades do Dublin Core Metadata Element Set Version 
1.1 foram criadas no dcterms: namespace. Essas quinze novas propriedades foram 
definidas como subpropriedades das propriedades correspondentes do DCMES 
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Versão 1.1, e foram-lhes atribuídas domínios e intervalos, conforme especificado 
no documento mais abrangente "DCMI Metadata Terms" [DCTERMS].

Aqueles que implementam o conjunto têm a liberdade de escolher as quin-
ze propriedades no dcterms: variant, ou no antigo, mas ainda suportado dc: va-
riant, dependendo dos requisitos da aplicação em questão. O esquema RDF dos 
namespaces da DCMI define a relação de subpropriedade entre o dc:creator 
e o dcterms:creator, para serem utilizados por aplicativos a par da Web Semân-
tica. É, no entanto, digno de nota que os utilizadores são encorajados a usar as 
dcterms:properties, pois estas são mais semanticamente precisas e seguem as me-
lhores práticas recentes no que diz respeito aos metadados que podem ser pro-
cessados por máquinas.

3.2 World Cat
Muitos catálogos de diferentes repositórios e bibliotecas podem ser encon-

trados na Internet, assegurando um acesso aos recursos a nível global. Um dos 
maiores catálogos on-line é o World Cat, que opera com milhares de bibliotecas, 
museus e arquivos europeus que partilham a sua herança cultural em prol da edu-
cação, entretenimento e pesquisa científica.

As coleções europeias asseguram o acesso a mais de cinquenta milhões de 
itens digitalizados, entre eles livros, música, arte, etc.

[1] Web Semantic em inglês, é uma extensão da World Wide Web
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Desenvolvimento de sistemas de 
digitalização de baixo custo em 
pequenas bibliotecas, arquivos e 
centros comunitários

Palavras-chave
Arquivos; centros comunitários; organização do local de trabalho; scanners 

de baixo custo

Objetivos do Capítulo
Os principais objetivos prendem-se com a exploração das etapas principais 

no desenvolvimento de sistemas de digitalização de baixo custo e com a organiza-
ção do local de trabalho em pequenas bibliotecas e centros comunitários.

Conteúdo (abstract)
O presente módulo inclui orientações práticas para a criação e desenvolvi-

mento de sistemas destinados à digitalização em pequenas bibliotecas, arquivos e 
centros comunitários. O módulo inicia com a apresentação de diferentes tipos de 
pequenas bibliotecas continuando com a discussão sobre o processo de digitaliza-
ção. Após essa mesma discussão das principais etapas no processo de digitalização, 
são explorados os aspetos orçamentais e a gestão de recursos. A conceção do lo-
cal de trabalho e algumas questões relativas à sua logística serão indicadas no final. 
O módulo fornece também algumas orientações sobre os aspetos organizacionais 
da configuração da sala (ou canto) de digitalização em pequenas bibliotecas.

1. Introdução
O conceito de digitalização móvel inclui o desenvolvimento de sistemas de 

digitalização de custos reduzidos, por vezes apelidados de “canto de digitaliza-
ção” ou “sistemas de digitalização móveis”. O módulo apresenta as principais eta-
pas no desenvolvimento de sistemas de digitalização em pequenas bibliotecas, 
arquivos e centros comunitários. As principais etapas incluem determinação das 
necessidades de formação, seleção dos itens, o processo em si mesmo, os aspetos 
de formação, os aspetos relacionados com os equipamentos técnicos, a gestão 
de todo o processo, entre outras questões. O módulo não procede, porém, ao de-
talhe das etapas referentes a aspetos abordados noutros módulos; mostra, no en-
tanto, os aspetos organizacionais e a configuração do processo de digitalização.

Capítulo 5
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Tal como mencionado em módulos anteriores, pequenas bibliotecas e es-
paços como centros comunitários não têm possibilidade económica para possu-
írem espaços ou instalações grandes destinadas à digitalização. Acresce ainda 
que estas instituições também são impossibilitadas de enviar as suas coleções para 
bibliotecas de maior porte, onde se encontram equipamentos de digitalização 
disponíveis, devido à fragilidade dos objetos e consequente risco de dano, e a 
constrangimentos organizacionais. Em muitos casos, os itens pertencentes a este 
tipo de bibliotecas detêm um enorme valor cultural, e só se encontram disponíveis 
naqueles espaços, precisando da digitalização não só para os disseminar, mas 
também, em alguns casos, para os salvaguardar. A digitalização é necessária não 
apenas devido à existência de um determinado número de itens, mas também 
devido à degradação do papel, como é o caso dos periódicos. Assim, examinan-
do os argumentos acima referidos, torna-se necessário proceder-se ao estabeleci-
mento de espaços destinados à digitalização, cujos custos sejam reduzidos.

2. Locais com coleções pequenas e de grande valor 
cultural – pequenas bibliotecas, mosteiros e centros 
comunitários

Para imaginar a situação em pequenas bibliotecas e centros, é necessário 
imaginar os tipos de organizações e estruturas que detêm tais coleções. Serão lis-
tados de seguida alguns exemplos, sem a pretensão de cobrir todos os casos.

• Bibliotecas municipais. Hoje em dia, a tendência para a concentração de 
recursos em bibliotecas de maiores dimensões está relacionada com as 
mudanças demográficas. Nas grandes cidades, ou nas cidades universitá-
rias, a usabilidade das bibliotecas existentes é mais evidente, sendo que o 
número de participantes justificam a existência da biblioteca e os respeti-
vos investimentos realizados. Em cidades pequenas, as bibliotecas, por ve-
zes, fazem um enorme esforço para sobreviver e para manter o número de 
participantes ativos. Naturalmente, a situação depende da política local e 
governamental e da situação económica da área. Em geral, a biblioteca 
de uma cidade pequena tem menos recursos e precisa de encontrar for-
mas para preservar o seu património escrito.

Fig. 1. Biblioteca municipal de Kotel, Bulgária
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• Bibliotecas escolares. Muitas escolas, em particular as mais antigas, pos-
suem bibliotecas cujas coleções apresentam livros, revistas e documentos 
de elevado valor cultural e muito importantes. Em tempos passados, foram 
parte integral da vida escolar, mas falharam na sua modernização, o que 
se reflete no seu número cada vez mais reduzido de visitantes. Para preser-
var e promover o seu património escrito, é necessário recorrer ao processo 
de digitalização.

Fig. 2. Biblioteca da escola “St. Climent Ohridski”

• Bibliotecas de mosteiros. Durante séculos, as igrejas e mosteiros mantive-
ram importantes coleções de livros e materiais de arquivo. Normalmen-
te, alguns dos livros mais importantes são doados aos museus nacionais 
e regionais, no sentido de serem melhor acondicionados e preservados. 
Porém, existem muitos casos em que as coleções ainda não se encontram 
nesses locais. A digitalização pode ajudar a preservar o conteúdo e pro-
mover o património em questão. Por vezes, quando os mosteiros ou igrejas 
publicam novos livros, estes são de difícil distribuição fora da área onde 
se encontram, pelo que a digitalização também ajudaria nestes cenários.

Fig. 3. Biblioteca do Mosteiro Rila – Sala de Leitura
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• Centros Comunitários Locais com bibliotecas. Em certos países ou áreas 
geográficas existem bibliotecas comunitárias locais, estabelecidas por pes-
soas ou comunidades dessa mesma localidade. Essas bibliotecas estão, 
por norma, na posse de organizações não-governamentais ou conselhos 
comunitários. Historicamente, os centros supracitados desempenhavam 
um papel importante na educação local. Muitos deles mantêm coleções 
importantes.

Fig. 4. Foto antiga do centro comunitário Videlina, em Pazardjik

3. Como iniciar o processo de digitalização? Breves 
diretrizes para a avaliação de necessidades

A avaliação das necessidades consiste na etapa inicial de cada projeto, 
quer seja ele de pequenas ou grandes dimensões. É necessário colocar a questão 
“Porque é preciso digitalizar os itens?”. A digitalização pode, como referido an-
teriormente, ajudar na preservação do conteúdo e ampliar o acesso ao mesmo, 
consciencializar as populações e democratizar o acesso à informação. Esta ques-
tão também é discutida em módulos anteriores. No entanto, aqui é fornecida uma 
abordagem pragmática. Algumas questões importantes devem ser respondidas 
antes de iniciar o processo de digitalização:

• Os itens a serem digitalizados já sofreram esse processo? Estão acessíveis 
on-line?

• Os itens são representativos do seu período histórico e difíceis de encontrar 
noutros locais?

• São os itens raros ou pertencem a uma coleção rara (livros antigos, edi-
ções bibliófilas, proprietários anteriores importantes)?

• Possuem os itens colofões ou Ex-libris que os tornam únicos?
• Possuem os itens fotos, mapas, gravuras ou impressões importantes e inte-

ressantes?
• Os itens foram classificados como importantes para um determinado gru-

po-alvo ou requeridos frequentemente?
• Contêm os itens informação e conteúdo etnográfico e histórico específico 

da região?
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• O papel está degradado, as folhas danificadas e a preservação do con-
teúdo é urgente (jornais, por exemplo)?

• É necessário disseminar ou promover alguns dos títulos através da publi-
cação das respetivas cópias digitalizadas? Existe o objetivo de alargar o 
acesso dos utilizadores?

• Existem planos para desenvolver uma biblioteca virtual ou para tornar a 
biblioteca mais atraente a um público mais novo?

E ainda outras questões.
As análises podem ser realizadas no computador (via Internet) ou, alternati-

vamente, com a ajuda de especialistas, sendo possível, no entanto, uma utiliza-
ção combinada de ambos. As análises podem ser comparativas (para explorar a 
situação de outras bibliotecas e respetiva situação de digitalização), e históricas 
(para explorar as tendências da digitalização). As análises podem incluir também 
discussões com as partes mais interessadas, neste caso bibliotecários, gestores de 
bibliotecas, professores, estudantes, etc. No entanto, como todas as iniciativas pre-
cisam de recursos, as análises devem ser feitas de maneira cuidadosa e responsá-
vel. E, por último, mas não menos importante, é necessário ter atenção de que não 
se devem dobrar os esforços; se itens pertinentes já se encontrarem digitalizados e 
acessíveis, uma negociação com os respetivos parceiros no sentido de obter aces-
so é mais vantajoso para estes casos.

4. O processo de digitalização – seleção, o processo, 
requisitos técnicos, controlo de qualidade, orçamento

Os requisitos técnicos, nomeadamente o hardware e o software, foram an-
teriormente discutidos noutros módulos. Aqui, o foco será mantido no processo de 
digitalização, e serão fornecidas adicionalmente recomendações práticas.

O processo de transformação de uma imagem analógica ou imagem não 
digital (uma página de um livro ou uma gravura), numa imagem digital, é normal-
mente apelidada de “conversão”. Esta conversão enfatiza a mudança de na-
tureza do documento de analógico para discreto. As imagens digitalizadas têm 
formato bitmap (imagens rasterizadas) com os respetivos dados adicionados.

• Seleção. A seleção está intimamente relacionada com as análises de ne-
cessidades mencionadas anteriormente. Algumas das questões supracita-
das também são colocadas aqui. Na maioria dos casos, a seleção é im-
pulsionada pelo conteúdo, pela procura ou pelas condições. Será que o 
conteúdo vale os custos da digitalização? Existe procura para estes itens? 
O item é raro ou tem algumas características únicas? Cada organização 
deve estabelecer uma política clara de seleção e respetivos critérios. Infe-
lizmente, os recursos são sempre limitados e não é possível digitalizar tudo. 
Deve ser considerado o estabelecimento de um conselho de especialistas, 
ou a requisição de pareceres de especialistas externos sobre como sele-
cionar os itens para digitalização.

• Formação prévia ou experiência profissional. Para corretamente ser realiza-
do, o processo de conversão exige formação prévia ou alguma experiência 
profissional. Se a instituição em causa não tiver funcionários familiarizados 
com o processo de conversão, é necessário que os bibliotecários ou ges-
tores participem em seminários ou cursos de curta duração sobre o tema, 
com a finalidade de aprenderem os conceitos básicos. Os gestores podem 
ainda empregar especialistas ou empresas, ficando estas encarregues de 
realizar a digitalização, e, por fim, os gestores ou bibliotecários podem in-
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gressar em cursos de formação on-line e praticar alguns exercícios durante 
o seu expediente. Hoje em dia existem amplas possibilidades de formação a 
distância e, como tal, não existe necessidade de sair do local de trabalho 
para o conseguir. Formação prévia ou alguma experiência profissional é 
necessária para iniciar o desenvolvimento do “canto” de digitalização.

• Implementação técnica. A implementação técnica inclui diferentes aspe-
tos, entre eles a conversão, o controlo de qualidade e a gestão de cole-
ções digitais.

4.1. Conversão
Tal como mencionado anteriormente, a conversão consiste no processo de 

transformação de uma imagem analógica numa fotografia digital. Esta conversão 
pode ser realizada por scanners ou câmaras fotográficas. As imagens digitais tam-
bém são denominadas imagens bitmap (ou imagens rasterizadas), e consistem em 
colunas e linhas de pixéis (raster). O nome raster surge para distingui-las das ima-
gens compostas por linhas e curvas, ou, por outras palavras, as imagens vetoriais. 
Cada cor de pixel é representada com vários bits associados ao pixel. O número 
de bits utilizados para determinar as variações de cor do pixel são designadas por 
profundidade de bits; este, por sua vez, determina o número de cores ou níveis de 
cinza que podem ser usados. Existem vários formatos de arquivos de imagem po-
pulares para gráficos de varredura (raster graphics), como é o caso do JPEG, TIFF, 
etc. A maioria dos formatos de arquivo são passíveis de sofrer compressão, pelo 
que algumas destas compressões diminuem a qualidade, e levam à perda de 
dados (por exemplo: JPEG). A conversão tem dois aspetos: as características do 
documento de origem a ser digitalizado e a qualidade da imagem.

Durante a conversão, é necessário considerar as características do item de 
origem, como por exemplo, as dimensões físicas, o risco de dano, a condição físi-
ca, etc. Adicionalmente, é fundamental averiguar se a digitalização deve ser feita 
a preto e branco ou a cores. No caso de o documento apresentar uma condição 
muito danificada, talvez um restauro preceda o processo de digitalização.

Por último, mas não menos importante, durante a digitalização pode ser ne-
cessário recorrer a um software para um aprimoramento de imagem - melhoria 
de contraste, ajuste fino de cores, etc. Existem várias ferramentas destinadas ao 
processamento de imagens, tais como o Photoshop, e que podem ser utilizadas 
para esse objetivo.

Uma nota sobre a resolução: A resolução da imagem deve ser apropriada 
ao objetivo, ou seja, nem muito pequena, nem muito grande, e vai depender dos 
propósitos da imagem. Se for usado, por exemplo, a representação de cores em 
Vermelho-Verde-Azul (Red-Green-Blue - RGB) do pixel, um byte para o vermelho 
(R), um para o verde (G) e um para o azul (B), isso significará que se está a utili-
zar 3 bytes por pixel, e uma grande quantidade de cores pode ser alcançada 
(256x256x256). A representação de cores CMYK (Ciano-Magenta-Amarelo-Pre-
to[1]) também é usada. É de salientar que a representação de cores RGB vem da 
tecnologia relacionada com os televisores, e a representação CMYK está associa-
da com a história da impressão.

4.2. Controlo de qualidade
O controlo de qualidade possui vários aspetos, entre eles a sua extensão e os 

métodos utilizados.
A extensão depende do propósito da digitalização. Numa quantidade re-

duzida de objetos, consegue-se inspecionar todas as imagens daí resultantes. No 
entanto, em digitalizações de maior complexidade que incluam muitos objetos, 
apenas 10% das imagens digitalizadas são efetivamente inspecionadas.
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Os métodos incluem screed exploration e impressão de documentos. Em am-
bos os casos, deve ser sempre possível a comparação dos objetos digitalizados 
com os originais. Adicionalmente, se as imagens forem observadas num visor, a ca-
libração de cores do mesmo é fundamental. Acresce ainda que o visor deve pos-
suir uma boa qualidade, para que se consigam observar os detalhes da imagem.

A seleção dos equipamentos de digitalização faz parte integrante do con-
trolo de qualidade. Previamente à compra do equipamento (câmara fotográfica, 
scanner), é recomendada a prática de alguns exercícios ou solicitar ao fornece-
dor exemplos de digitalizações de alguns dos objetos para verificar não só a reso-
lução espacial da câmara, mas também a reprodução das cores. Alguns detalhes 
sobre a seleção de equipamentos técnicos são fornecidos noutros módulos.

Outro aspeto a considerar é o ruído e o ambiente. Efetivamente, algumas 
poeiras podem ter impactos diretos na qualidade de imagem.

Um aspeto interessante é que as imagens e objetos digitalizados também 
poderiam ter a hipótese de possuir miniaturas de imagem em sites on-line.

4.3. Gestão da coleção digital
A usabilidade dos objetos digitais não depende apenas da sua qualidade, 

mas também da forma como estes são mantidos, e o seu acesso organizado. Es-
tratégias de gestão para as coleções digitais precisam de ser estabelecidas, po-
dendo incluir medidas referentes à forma como as imagens são armazenadas e ar-
quivadas, como são acedidas e atualizadas, e como poderão migrar para outros 
formatos de arquivo se necessário, etc. Todas as imagens devem ser denomina-
das apropriadamente, e armazenadas em diretórios especiais. É necessário uma 
grande concentração nesta etapa, tal como mencionado em módulos anteriores. 
Nomear as imagens pode envolver diferentes abordagens, sendo que se pode 
proceder à utilização de um esquema de numeração ou à utilização de nomes 
significativos. Cada conversão deve empregar um esquema para nomes, tabelas, 
letras maiúsculas e minúsculas, etc. As extensões dos arquivos também são impor-
tantes, e devem ser respeitadas.

Pode-se dizer, de uma maneira geral, que para descrever imagens digitais, é 
necessária a existência de metadados, ou seja, uma determinada estrutura para 
os dados das imagens. O uso de metadados está intimamente relacionado com 
os requisitos dos catálogos de publicação. Normalmente, existem três categorias 
de metadados: metadados descritivos utilizados para a descrição e identificação 
de recursos de informação; metadados estruturais para a navegação e apresen-
tação; e metadados administrativos, para a ajuda na gestão e processamento.

Porém, comunidades distintas têm necessidade de diferentes elementos de 
metadados. Mas, para tornar os dados compreensíveis para todas as partes envol-
vidas, incluindo pessoas e aplicações de software, alguns padrões foram introduzi-
dos. Aqui estão alguns exemplos:

• MARC, um acrónimo para Machine-Readable Cataloging (em português, 
catálogo legível por máquina), é um padrão amplamente utilizado há dé-
cadas entre bibliotecas. O MARC foi desenvolvido pela Biblioteca do Con-
gresso na década de 60 para permitir a produção de cartões de catálogo 
por computador;

• A Descrição Arquivística Codificada (EAD – Encoded Archival Description) 
foi desenvolvida na década de 90 pela comunidade arquivística como 
uma forma de apresentar auxiliares de pesquisa em formato eletrónico;

• O padrão Standard Generalized Markup Language (SGML) e XML como 
esquemas de codificação. Mantida pela Sociedade Americana de Arqui-
vistas e pela Biblioteca do Congresso, a última versão é a EAD3;
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• O Dublin Core é o esquema de metadados mais comum para o conteúdo 
da web. A sua designação deve-se, em parte, a uma conferência de me-
tadados de 1995 organizada pelo OCLC (Online Computer Library Centre) 
localizado em Dublin, Ohio. O Dublin Core consiste em 15 elementos consi-
derados amplos e genéricos para descrever uma vasta gama de recursos.

Muitos projetos e programas digitais utilizam o SGML (Standard Generalized 
General Markup Language) ou, preferencialmente, o XML (eXtensible Markup Lan-
guage), um subtipo do SGML. O objetivo é vincular imagens e dar acesso aos ele-
mentos estruturais de objetos únicos.

[1] Em inglês Cian-Magenta-Yellow-Black

5. Aspetos Legais
É crucial ter em consideração os direitos de autor dos recursos digitalizados, 

quer sejam eles textos, imagens ou fotos. Os direitos de autor significam que o autor 
ou proprietário da peça de arte criativa é protegido pela lei, e apenas este tem o 
direito exclusivo de dar permissão para utilização do objeto ou produto, e solicitar 
o respetivo pagamento. Não é possível digitalizar ou distribuir, sob qualquer forma, 
alguns dos objetos protegidos por direitos de autor sem a permissão expressa dos 
proprietários dos mesmos. Adicionalmente, alterações ou modificações do con-
teúdo do objeto também são proibidas sem a permissão do autor (ou detentor 
dos direitos de autor). A duração do tempo da vigência dos direitos de autor di-
fere de país para país, sendo que, para muitos países o tempo corresponde a 70 
anos após a morte do autor. Os aspetos legais das questões de direitos de autor 
são explorados no respetivo módulo. Aquando do planeamento do processo de 
digitalização, é recomendado incluir no orçamento alguma compensação pela 
propriedade intelectual.

6. Orçamento e Recursos Humanos
A digitalização pode ser dispendiosa, e como tal, é necessária alguma com-

preensão sobre os custos dos vários elementos que compõem o processo. Assim, a 
digitalização pode possuir diferentes aspetos:

• Formação do staff. Existe a necessidade de formar os funcionários da insti-
tuição, pelo que podem ser recrutados novos membros de staff, ou alter-
nativamente, consultar especialistas externos. Os requisitos técnicos têm 
de estar ao alcance de compreensão dos funcionários que serão respon-
sáveis pela digitalização;

• Gestão das instalações. Até mesmo um sistema de digitalização simples 
necessita de investimento, nomeadamente na aquisição de uma câmara, 
ou de um suporte para o processo de digitalização, entre outros elemen-
tos. Porém, o fornecimento de energia, armazenamento de memória e 
acesso à internet também fazem parte destas despesas;

• Despesas operacionais. Este ponto inclui as despesas para o processo de 
digitalização na sua generalidade, principalmente relativo ao processo de 
seleção, conversão, captura de metadados, gestão de dados, etc.;

• Sistemas de armazenamento e distribuição. Os itens digitalizados podem 
ser distribuídos através de serviços web, sendo necessários, no entanto, os 
seus respetivos espaços para armazenamento.
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Para que haja uma minimização dos custos e do respetivo orçamento, alguns 
dos serviços pretendidos podem ser obtidos através de outsourcing. Por exemplo, 
não é estritamente necessário possuir servidores de web próprios para distribuir e 
disseminar o conteúdo digitalizado, pelo que serviços externos de web podem ser 
utilizados.

Os recursos humanos são parte integrante dos custos. As bibliotecas têm de 
investir nas capacidades dos seus funcionários, e os gestores das bibliotecas de-
vem ambicionar melhorar o conhecimento, competências e capacidades dos 
seus trabalhadores. As competências TIC (Information and Communication Tech-
nology – Tecnologias de Informação e Comunicação) precisam ser encorajadas, 
nomeadamente no que diz respeito à captura de imagem, HTML, XML, tecnolo-
gias web, etc. Mais detalhes sobre a gestão dos recursos humanos podem ser con-
sultados no módulo relativo à formação.

A distribuição do conteúdo digitalizado está relacionada com a capacidade 
de utilizar a web. Nas bibliotecas que pretendam ter conteúdos disponíveis on-line, 
deve haver pelo menos uma pessoa responsável que tenha algum conhecimento 
dos atuais serviços da web. A especialização nestes serviços por parte da bibliote-
ca e dos seus respetivos funcionários é de extrema importância, pois permite uma 
apresentação correta dos objetos digitalizados na rede. Na verdade, parte da 
presença do conteúdo na internet depende do desenvolvimento adequado da 
página web.

O conteúdo digital é frequentemente distribuído para o grande público atra-
vés de páginas web, disponíveis na grande plataforma que é a internet. Uma con-
ceção adequada da página web, que inclua uma boa funcionalidade, interface 
adequada e navegação clara e intuitiva, contribui para o acesso facilitado dos 
seus utilizadores. Nas páginas web modernas é necessário que estas possuam um 
conjunto de funcionalidades importantes, tais como a pesquisa, a correção auto-
mática de erros ortográficos e fornecimento de um conjunto de dados associados. 
A página web pode ser de carácter interativo e a interface pode ser, por sua vez, 
testada em múltiplos equipamentos, incluindo telemóveis.

Uma política de acesso para estas páginas de web deve ser implementada, 
ou seja, deve ser requerido ao utilizador a sua autenticação, e que se utilizem me-
didas de segurança adicionais e de anti-spam.

A preservação do conteúdo digital apresenta-se como uma parte funda-
mental da digitalização, e tem de ser planeada desde o início do projeto. A utili-
zação de repositórios digitais de confiança, métodos de arquivamento constante, 
modelos não-exclusivos (não depender apenas de software de uma determinada 
empresa) e o respeito pelos padrões internacionais são algumas recomendações 
para que a prevenção do conteúdo seja conseguida.

7. Configuração de um projeto para digitalização
Para receber algum apoio financeiro, é frequentemente exigido o desen-

volvimento da candidatura do projeto. A redação da proposta não considerada 
uma tarefa fácil, e são necessárias algumas competências para tal. As bibliotecas 
de menor dimensão podem solicitar apoio de ONGs ou autoridades estatais sobre 
como desenvolver uma proposta. Uma proposta típica de projeto geralmente in-
clui: descrição do contexto, análise de necessidades, visão para o futuro, plano e 
respetiva programação de atividades, indicadores de desempenho e orçamento. 
Detalhes deste processo podem ser obtidos no módulo sobre a formação de ges-
tores.
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8. Organização do espaço (“canto” de digitalização)
Neste ponto é providenciada alguma informação de como o espaço pode 

ser organizado, em termos práticos para albergar um sistema de digitalização de 
baixo custo. Porém, o que é sugerido de seguida é meramente um exemplo, e não 
é contemplado como regra, pois cada caso deve estar ajustado às condições 
do local, requisitos e regras da instituição. O espaço vai depender, como se pode 
depreender, da escala e dos propósitos da digitalização. É assumido, então, que 
a necessidade é a de se proceder à digitalização de um número reduzido de livros 
ou documentos por mês, e que a biblioteca possui uma a duas pessoas familiariza-
das ou responsáveis pelo processo de digitalização.

Fig. 5. Sala de digitalização – disposição do espaço

Para este cenário, uma sala com 20-30 m2 seria considerado razoável. Na 
eventualidade de se estar a elaborar arquivos ou backups, é recomendado o 
uso de cofres numa sala diferente, ou até mesmo noutro edifício, por motivos de 
segurança ou situações de desastre. Adicionalmente, é necessária a existência 
de um espaço para os equipamentos de scanner (2-4 m2), um espaço para o 
computador e outros equipamentos adicionais TIC (2-4 m2), um espaço para os 
livros ou documentos a serem digitalizados, incluindo o cofre para itens valiosos, e 
um espaço para documentar o processo e verificar a condição dos itens/objetos 
após a sua digitalização (uma secretária é o ideal). A sala deve estar verificada 
em relação à segurança e à prevenção de acidente. Recomenda-se a existência 
de sistemas de segurança e de sistemas anti-incêndio devidamente instalados, e 
ar condicionado. Por último, a sala deve encontrar-se perto da coleção principal, 
a fim de evitar riscos com o transporte dos objetos. Este exemplo, como já referi-
do anteriormente, é meramente elucidativo. Por vezes, apenas uns meros metros 
quadrados, uma secretária e um espaço para os equipamentos de digitalização 
podem definir um ponto de partida para um pequeno “canto” de digitalização.
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Fig 6. Sistema de 
digitalização de baixo custo

Caso prático/ Exercício / Exemplo concreto
Para se conseguir um sistema de digitalização de baixo custo, é necessário 

assegurar alguns elementos mínimos, entre os quais uma secretária e uns metros 
quadrados de espaço. Em baixo encontram-se alguns exemplos:

Fig 7. Uma mala com um sistema 
de digitalização no interior 

(Travellers Kit, desenvolvido pelo 
Dr. Manfred Mayer), recentemente 
adotada pela Escola Nacional de 

Fotografia e Poligrafia.
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` Fig. 8. Uma mala com um sistema de digitalização no interior, e sistema montado durante a 
demonstração realizada pelo Dr. Manfred Mayer, num encontro de parceiros.

Fig. 9. The Traveller’s Conservation Copy Stand TCCS 4535, no Instituto de Estudos Eslavo-
Bizantinos “Prof. Ivan Dujčev”.
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Fig. 10. Um “canto” de digitalização na biblioteca Dora Gabe, em Dobrich – 
algumas secretárias, o scanner (digitalização disponível até A3), 

e um espaço de armazenamento de livros.

Fig. 11. Um exemplo de “canto” de digitalização de baixo custo, construído com 
equipamentos também de custo reduzido. É utilizado uma caixa de papelão, 

resgatada do lixo típico de escritório, selada com fita adesiva e cortada 
diagonalmente a fim de criar duas cunhas. Imagem disponível em: http://write.

flossmanuals.net/e-book-enlightenment/scanning-book-pages/
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Conclusão
Dependendo dos objetivos e recursos disponíveis, as pequenas bibliotecas, 

arquivos ou centros comunitários podem desenvolver diferentes espaços para a 
digitalização. É muito importante ter conhecimento geral sobre o processo de digi-
talização e explorar os já existentes espaços destinados ao processo em questão, 
principalmente os de baixo custo. Hoje em dia, podemos ver sistemas de digitali-
zação novos e de baixo custo disponíveis para aquisição na internet. Assim, é pro-
gressivamente mais fácil encontrar soluções de baixo custo e organizar o “canto” 
de digitalização utilizando apenas alguns metros quadrados.
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gestores e de staff de bibliotecas 
e arquivos, e como implementar a 
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Palavras-chave
Métodos de formação; formação ao longo da vida; learning management 

system (LMS); pequenas bibliotecas; bibliotecas de museus; arquivos; gestores; sta-
ff; digitalização; digitalização móvel.

Objetivos do Capítulo
Este módulo ambiciona desenvolver um quadro metodológico para as fer-

ramentas de formação, incluindo o learning management system (LMS, sistema 
de gestão de aprendizagem), que é desenhado para aumentar a motivação, a 
competência profissional, o conhecimento, as competências e as atitudes do staff 
operacional e de gestão das instituições culturais, como bibliotecas, museus e ar-
quivos, no sentido de uma implementação eficiente e qualitativa das atividades 
relacionadas com a digitalização móvel.

Conteúdo (abstract)
A principal missão dos responsáveis de bibliotecas públicas e de outras insti-

tuições culturais semelhantes é estar orientado para o ambiente alterado do sécu-
lo XXI, e implementar estratégias adequadas que visem um novo caminho, novas 
competências e novas estruturas. É necessário aprender a gerir as organizações 
de cariz cultural inseridas num contexto das novas tecnologias de informação e 
comunicação, para que se possa exercer uma liderança orientada para os valo-
res. A transformação cultural implica um foco ativo em todos os níveis – Estrutura, 
equipa e indivíduo. Uma força motriz nessa direção consiste na abordagem cor-
reta, e reflete-se também na escolha de métodos para a formação contínua e 
melhoria da qualificação profissional dos funcionários em instituições culturais.

Capítulo 6
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1. Introdução
No início do século XXI, as bibliotecas, museus e arquivos caminhavam em 

direção às crescentes transformações que se faziam sentir. A internet e as novas 
tecnologias de informação e comunicação oferecem as mais variadas oportu-
nidades para se verem cumpridas as suas incumbências tradicionais, e também 
para fazerem face ao futuro no contexto da globalização.

As instituições culturais modernas viraram-se recentemente para a revolução 
tecnológica. As mudanças ocorridas na era digital implicam uma adição de ta-
refas para as bibliotecas, museus e arquivos, nomeadamente a digitalização, que 
constitui um processo de extrema importância. A transição da era da impressão 
para a era digital está diretamente relacionada com a atividade qualitativamente 
nova: não apenas a recolha e armazenamento de informação e de objetos de 
património cultural e histórico, mas a sua digitalização, preservação e oferta ativa. 
O propósito é providenciar um acesso móvel à informação, devido às alterações 
de preferências dos utilizadores. Ao adotar esta missão e funcionalidades moder-
nas, estas ocupam um lugar de destaque na construção de uma sociedade de 
informação moderna.

Estas instituições são objetivamente as mais difundidas e as mais acessíveis, 
um fator significante que se reflete no desenvolvimento em termos culturais, espi-
rituais e educacionais. Verifica-se ainda um esforço conjunto na questão da pre-
servação do património cultural e científico. Assim, são providenciados recursos 
digitais valiosos e diversos, que servem de suporte à educação, ciência, turismo e 
trabalhos criativos.

1.1. Visão geral do problema
De acordo com o Manifesto para as Bibliotecas Digitais da IFLA / UNESCO, a 

superação do fosso digital é um fator decisivo para o alcance dos objetivos traça-
dos pela Declaração Milenar das Nações Unidas (United Nations Millennium Decla-
ration). O acesso aos recursos de informação e meios de comunicação alicerçam 
a saúde e a educação, tanto quanto o desenvolvimento cultural e económico. 
Hoje em dia, as bibliotecas, museus e arquivos operam com formatos digitais, e os 
seus serviços digitais abrem caminho a um mundo de conhecimento e informa-
ção, que por sua vez unem culturas para além das fronteiras geográficas e sociais. 
Bibliotecas de grandes dimensões e centros digitais revelam pouco relativamente 
ao enorme potencial que pequenos estabelecimentos, salas de leitura, coleções 
de museus locais e coleções etnográficas têm. Estas instituições podem contribuir 
significativamente para a preservação de tradições culturais e memórias históricas 
em determinadas regiões geográficas sem acesso móvel digital. A falta de prote-
ção e a influência do tempo no património preservado nessas instituições é uma 
das principais razões pelas quais as suas coleções não são dadas a conhecer à 
sociedade.

Questões sobre a sobrevivência física de documentos escritos, assim como a 
sua transferência digital e a sua popularização na Bulgária, na Europa e no mundo 
inteiro, são da responsabilidade comum de todas as instituições envolvidas.

2. Determinação das necessidades de formação
Necessidade de formação =
Oportunidades previstas no futuro – Oportunidades existentes
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A competência profissional dos trabalhadores no seio de uma organização, 
seja ela uma biblioteca, arquivo ou museu, é considerada como um dos seus bens 
mais valiosos. Neste sentido, a gestão do processo de criação, expansão e disse-
minação apresenta-se como uma das principais tarefas da gestão moderna. Em 
tempos onde as mudanças tecnológicas e organizacionais são constantes e rá-
pidas, o conhecimento e as competências adquiridas em formação académica 
não são suficientes para responderem às necessidades ao longo da carreira pro-
fissional. A crescente velocidade de mudança traduz-se na constante adaptação 
do trabalhador aos requisitos através da formação. Assim, é exigido uma formação 
on-the-job eficaz. A aprendizagem ao longo da vida surge como oportunidade 
para promover um desenvolvimento contínuo e um aumento dos conhecimentos 
e competências exigidas para a realização profissional e pessoal.

As razões pela qual a identificação das necessidades de formação é impor-
tante:

• Estabelecimento de objetivos de formação. Necessidades de formação 
bem concebidas são essenciais para o estabelecimento de objetivos de 
aprendizagem. O propósito deve ser o resultado de metas e objetivos or-
ganizacionais para o desenvolvimento dos recursos humanos.

• Identificação das lacunas que precisam de formação. Determinar as ne-
cessidades de formação ajuda a identificar o problema que vai ser foca-
do na formação.

• Desenvolvimento de um programa de formação. A determinação das ne-
cessidades de formação ajuda a desenvolver e estabelecer programas 
adequados de formação, incluindo quais os métodos a adotar.

• Avaliação da formação. A avaliação da necessidade de formação é es-
sencial para a avaliação dos resultados da aprendizagem. As necessida-
des de formação adicional também determinam como os resultados da 
aprendizagem são avaliados.

Existem muitas abordagens para a identificação das necessidades de forma-
ção, e todas elas exigem esforços significativos, uma abordagem analítica e de 
diagnóstico para determinar o que é necessário.

O sucesso da formação é considerado como duradouro e notável quando 
o conteúdo de formação estiver alinhado com as necessidades de formação dos 
formandos. Assim, na análise de necessidades, é importante incluir não só os inte-
resses dos formadores, mas também o dos formandos.

Ainda referente à análise de necessidades, a aplicação das várias ferramen-
tas analíticas fornece feedback geral e sugestões básicas para necessidades es-
pecíficas de formação. Oferece também uma boa base para discussão com as 
organizações responsáveis pela formação (ou formadores), para que estas pos-
sam definir um programa de formação.

3. Metodologias
A formação é crucial para os funcionários, pois estes necessitam de desen-

volver as suas competências para poderem alcançar uma acentuada eficácia 
de trabalho, o que representa algo favorável para a organização. Os métodos de 
formação são um dos mais importantes, dinâmicos e voláteis elementos na forma-
ção. Efetivamente, estes métodos são influenciados por vários fatores externos e 
pela reorganização contínua da aprendizagem como um todo.
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Existem duas principais formas para a formação de staff numa organização:
• Formação no local de trabalho

• Formação fora do local de trabalho

É através dos métodos de aprendizagem que os objetivos são concretizados 
e o conteúdo de formação é apresentado da forma mais eficaz. A escolha do 
método de formação correto depende de vários fatores, tais como o propósito da 
formação, o formador, os formandos, a qualificação dos formandos, a idade e a 
experiência, o ambiente sociocultural, o tema, os fatores temporais e materiais, o 
tempo de preparação para a formação, a duração do curso, o horário, as insta-
lações da formação, etc.

A escolha do conteúdo de formação deve estar alinhado com a abordagem 
específica à aprendizagem – o quê, quando e como ensinar. O método escolhido 
deve ter em consideração os fatores objetivos e subjetivos que afetam o processo 
de aprendizagem. Os fatores objetivos prendem-se com a duração, o horário, o 
local e a fundamentação da formação. Os fatores subjetivos relacionam-se, por 
sua vez, com as qualidades, necessidades, aptidões, interesses e experiências de 
vida dos formandos.

Os métodos mais utilizados em programas de formação são:
Em sala de aula: Tradicionalmente, este é o método mais aceite e mais uti-

lizado para a comunicação entre formadores e formandos. É geralmente defini-
do como uma abordagem sistemática e sequencial de um tópico específico que 
contém informações para o público em questão. É também relativamente simples 
de planear e executar. A extensão da eficácia das aulas depende da qualidade 
do programa e do desempenho da apresentação.
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Simulações: Consiste numa forma clássica de formação, apresentando um 
potencial muito maior de inclusão ativa dos formandos no processo de aprendiza-
gem. Promove também a ligação entre teoria e prática, encorajando os forman-
dos a adquirir conhecimentos autonomamente, a formular, verificar e comprovar 
hipóteses, assim como ajuda a gerar competências para lidar com fontes literárias 
e a realizar experiências e observações. As simulações ocorrem, de uma forma ge-
ral, após uma ou mais aulas/conferências onde é lecionado conteúdo teórico. A 
sua eficácia depende de um planeamento prévio, da organização da atividade 
dos alunos, e da tecnologia da sua implementação.

Seminários: Outro método de formação são os seminários. É de carácter for-
mal, e é considerado um método de formação efetivo. Aqui, os formandos inte-
grados no programa de formação reúnem-se em grupo e discutem o assunto de 
interesse em comum, sendo que os formandos são convidados a providenciar a 
formação. Assim, os formandos colocam questões relacionadas com o trabalho, 
e segue-se uma breve discussão sobre as mesmas, onde os especialistas tentam 
esclarecer qualquer dúvida dos formandos. Os seminários orientados para o tra-
balho podem ter a duração entre um a sete dias. Para que a formação seja efi-
ciente, os formadores utilizam documentários, vídeos, PowerPoint, etc.

Casos de estudo: A resolução de casos é utilizado principalmente para a aqui-
sição de competências e atitudes. Os casos são baseados em situações ou proble-
mas da vida real, onde estes são apresentados via oral ou escrita, através de vídeos, 
áudio ou representação de papéis (role-playing). Os casos conduzem a uma cons-
ciencialização da temática e a um interesse na participação ativa na resolução 
de problemas. Frequentemente no processo de resolução de casos, os formandos 
aprendem uns com os outros nestas interações. A desvantagem deste método é 
que o interesse do público-alvo é difícil de ser mantido, na eventualidade do caso 
discutido não ser interessante ou relevante na perspetiva dos formandos.

Trabalho em grupo: Cria as condições necessárias para cada um dos for-
mandos aumentar a sua posição de trabalho (ou seja, o número de tarefas que 
ele executa) e a profundidade de trabalho (ou seja, a liberdade de ação que o 
formando tem ao executar as tarefas). Além de reduzir a monotonia no trabalho, 
o método também é um incentivo para uma motivação elevada. A ênfase é co-
locada na cooperação, confiança e oportunidade para a livre troca de ideias, 
conhecimento e informação. Um clima de trabalho favorável é assim criado.

Mentoria: Consiste na transferência de conhecimentos e competências de 
um colaborador experiente e competente para outros colaboradores menos ex-
perientes. Este método é vastamente utilizado onde a experiência prática desem-
penha um papel extraordinário, principalmente na formação de especialistas. 
Este método baseia-se no feedback mútuo e honesto, assim como no apoio no 
cumprimento dos objetivos e tarefas (pessoal e da organização) e na aquisição 
de novos hábitos.

Autoaprendizagem: A base deste método apresenta-se como a governa-
ção autónoma do formando, o que estimula os participantes a estabelecerem 
as suas prioridades de trabalho, visando sempre o cumprimento dos objetivos da 
organização.

O sistema de aprendizagem por módulos: é baseado em conteúdos de 
aprendizagem pré-desenvolvidos e sistematizados, mais conhecidos por módulos. 
Estes apresentam-se logicamente interligados, mas ao mesmo tempo possuem re-
lativa autonomia. Ao selecionar e combinar os diferentes módulos, é criada uma 
oportunidade para satisfazer as necessidades individuais dos formandos. A base 
da formação profissional no projeto MobiDig é precisamente o método de forma-
ção por módulos.
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O conteúdo modular é focado no que é necessário ser abordado e como 
essa abordagem é feita. Os módulos procuram a combinação mais eficaz entre a 
teoria e a prática, que depende da natureza da temática.

Os programas modelares são orientados para o alcance de resultados fixos 
de aprendizagem. Mais ainda, estes asseguram um determinado efeito na forma-
ção e um completo domínio dos tópicos por parte dos formandos.

O princípio fundamental do sistema modular consiste em desenvolver com-
petências com o intuito de usar e aplicar os conhecimentos adquiridos em con-
texto prático. Os objetivos de aprendizagem são formulados para dar uma visão 
geral sobre as competências básicas que o formando deve adquirir aquando da 
conclusão do seu programa de formação modular. Adicionalmente, o ponto de 
partida para a formulação de metas deve ser o principal objetivo proposto para o 
programa modular. Para cada módulo, são estabelecidos objetivos básicos e es-
pecíficos de aprendizagem com um mecanismo de controlo, para assegurar que 
esses mesmos objetivos são alcançados.

O uso apropriado dos métodos de formação é condição e pré-requisito para 
a eficácia de qualquer programa de formação. A escolha e o uso dos métodos 
corretos é crucial, na medida em que a formação não deve ter apenas um cariz 
educacional, mas também estimulante. A utilização eficaz de um método de for-
mação ou uma combinação apropriada destes traduz-se num incentivo a uma 
melhor interação entre formador e formando. Quando se gera uma experiência 
positiva, a rentabilidade do programa de formação aumenta.

4. Especificações de currículo (compilação)

4.1 Motivação
Quando existem problemas relacionados com a questão da motivação, es-

tes podem ser considerados de elevada importância sem qualquer exagero, pois 
a motivação é a base fundamental para toda a formação. Uma atividade ou 
programa de formação onde a motivação dos formandos esteja ausente, a ren-
tabilidade é nula e adquire um cariz insustentável. É importante, por isso, que todo 
o processo de formação provoque uma intensa força motriz para a aprendizagem 
e para a aquisição de novos conhecimentos. Nesse contexto, é particularmente 
importante quantificar a motivação, predisposição e atitudes para com o progra-
ma de formação, e para com o trabalho na organização.

4.2 Definições, terminologia
É imperativo definir no início da formação o âmbito terminológico da matéria, 

para que sejam feitas as definições necessárias. A prática mostra que, enquanto de-
sempenhando posições equivalentes dentro da organização, os funcionários perce-
cionam o seu trabalho de uma forma diferente, experienciam uma empatia diferen-
te e adquirem um diferenciado nível de compromisso. É provável que alguns destes 
funcionários possuam apenas um conhecimento básico da temática da atividade. 
Para estes casos, este facto determina a necessidade de nivelar os conhecimentos 
no início do processo de aprendizagem para que exista maior eficácia.

4.3 Definição de problemas específicos
É essencial que determinados problemas sejam apropriadamente identifica-

dos para que se consigam gerar benefícios de aprendizagem. Uma boa opção 
para detalhar estes problemas é através das seguintes perguntas:
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• Quem – Quem é afetado pelo problema? Grupos específicos, organiza-
ções, clientes, etc.

• O quê – Quais são as limitações do problema? Exemplos: organizacionais, 
dinâmicas de trabalho, geográficos, clientes, segmentos, etc. – Quais são 
os efeitos do problema? Quais são as consequências do problema? O que 
acontece quando este é resolvido? O que acontece quando não se re-
solve o problema?

• Quando – Quando é que o problema surge? Quando é que deve ser re-
solvido?

• Onde – Qual é a direção deste problema? Apenas em alguns locais, pro-
cessos, produtos, etc.

• Quanto – Quanto é que a sua resolução irá custar? A ambiguidade desta 
questão desencoraja a equipa a procurar uma solução para o problema. 
Especificar o quadro financeiro ajuda a escolher qual a abordagem de 
resolução do problema.

“Problema conhecido, problema metade resolvido”

4.4 Partilha de experiências positivas
De um ponto de vista metodológico, esta técnica adquire uma particular 

importância para a formação prática, especialmente na sensível interseção das 
tecnologias com os ameaçados padrões culturais e patrimónios históricos. É uma 
das melhores e mais eficazes formas de aprendizagem, que evita a maior parte 
dos erros comuns ou situações problemáticas, e que permite atingir o máximo de 
retorno dos processos de trabalho.

4.5 Variantes para aplicação ideal de uma experiência externa
A implementação de uma experiência externa pode ser bastante útil para 

a otimização dos processos de trabalho e aumento da eficácia da organização. 
No entanto, para maximizar a sua utilidade, é necessário realizar uma análise com-
parativa detalhada do ambiente de trabalho das suas organizações. Esta análise 
servirá como base para as decisões de gestão no percurso de implementação 
de um modelo de trabalho pouco habitual. Em certos casos, é suficiente aplicar 
funcionalidades e técnicas específicas em adição às existentes na instituição de 
formação. Outro modelo consiste na substituição completa na organização dos 
processos de trabalho por uma nova e mais eficiente organização dos mesmos. 
Na prática, uma opção combinada é a mais aplicada na maioria dos casos. A 
partir de uma experiência externa, são retirados os resultados que melhor se ade-
quam às características de negócio da organização, e a organização interna é 
ajustada, ocorrendo uma maior eficiência.

4.6 Preparação da metodologia (instruções)
A longa experiência em programas de formação indica para um determina-

do tipo de modelo estrutural, que reflete os seguintes elementos:
• Conteúdo de formação. Este é o elemento mais importante do progra-

ma. Reflete os temas e os seus respetivos conhecimentos e competências 
necessárias para desempenhar uma função. Os objetivos podem passar 
por desenvolver novas competências, atualizar as já existentes, modelar o 
comportamento no local de trabalho, construir uma nova cultura organi-
zacional, etc.

• Métodos de formação. A escolha para os métodos de formação é realiza-
da de acordo com o conteúdo, objetivos, tarefas e a eficácia da forma-
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ção, sendo que as condições financeiras e constrangimentos organizacio-
nais da instituição também afetam significativamente a escolha.

• Formadores. Apesar de em muitos casos ser apropriado recorrer a for-
madores dentro da organização ou instituição, a chefias médias, ou em 
alternativa a especialistas com experiência prática e pedagógica, é re-
comendado que os formadores sejam externos. A vantagem consiste na 
oportunidade em obter novas experiências, implementar soluções inova-
doras, e evitar situações constrangedoras resultantes das relações inter-
pessoais dentro da organização.

• Formandos. A eficácia do programa depende fortemente da composição 
e número de participantes. Os formandos que requerem uma formação 
mais intensiva podem ser formados individualmente, por grupos ou cate-
gorias de staff, de acordo com as suas ocupações e posições na organiza-
ção. Não se pode subestimar o fator da subjetividade – a oportunidade de 
aprendizagem de novos conhecimentos. A avaliação deste critério deve 
ser realizado por especialistas familiarizados com as equipas. Na maioria dos 
casos, esta atividade reflete o que significa gerir a organização. O número 
ideal de participantes por formação vai depender diretamente dos formu-
lários utilizados, dos métodos de formação e da opinião do formador.

• Local de formação. A formação pode ocorrer no ambiente de trabalho 
ou fora da organização. Ambas as abordagens têm suas vantagens e 
desvantagens. Na formação on-the-job os formandos não se afastam do 
ambiente familiar do local de trabalho, e associam-se melhor à missão e 
espírito da organização. A desvantagem é a difícil combinação de res-
ponsabilidades de trabalho com o processo de aprendizagem.

• Custos de formação. Os custos de formação variam fortemente de acor-
do com vários fatores - local de estudo, duração, formadores, número de 
alunos e formas e métodos usados. É imperativo um planeamento preciso, 
pois se a realidade exceder a previsão, isso traduz-se na ineficiência ou 
até mesmo no término do processo de aprendizagem, o que acarreta vá-
rios aspetos negativos para os funcionários e para a organização..

Casos práticos
As abordagens práticas deste módulo para a formação de gestores e pesso-

al de pequenas bibliotecas, centros culturais locais, museus locais e unidades de 
EFP em digitalização dependem:

• Do tipo de coleções escritas em papel;
• Seleção do equipamento técnico detalhado no módulo 3;
• O propósito da digitalização.

Imediatamente a seguir aos gestores ou funcionários de pequenas bibliote-
cas adquirirem os princípios básicos de digitalização detalhados no módulo 1 atra-
vés do autoestudo ou workshops, a próxima etapa a realizar é a formação de cariz 
prática com o equipamento técnico selecionado.

Nesta secção vão ser descritos alguns casos práticos de situações frequentes 
que requerem formação. Também irá ser abordada a ferramenta mais inovadora 
do projeto MobiDig – The Learning Management System (LMS – Sistema de Gestão 
de Aprendizagem).

Caso um:
• Uma pequena biblioteca de escola, onde os livros são relativamente no-

vos e muitos destes possuem o formato padrão;
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• A escolha do equipamento pode muito bem ser um scanner tradicional, 
e a formação ser conduzida individualmente com recurso ao método por 
simulação. Os formadores podem ser especialistas informáticos em digita-
lização, em organização e recuperação de dados;

• O objetivo é que os materiais de aprendizagem digitalizados sejam publi-
cados na página web da escola.

Caso 2:
• Uma biblioteca especializada, uma coleção de livros de um mosteiro, uma 

biblioteca de museu, arquivos pessoais, etc. Os documentos em papel são 
de um formato diferente e a coleção contém manuscritos, livros antigos 
impressos, cartas, mapas, fotografias, etc.;

• Em tais casos, a escolha certa será um equipamento técnico especializa-
do. Na nossa opinião, a formação deve ser realizada individualmente nas 
instalações de trabalho (na biblioteca, por exemplo) e conduzidas pelo 
fabricante/promotor do equipamento supracitado. O método por simula-
ção é, neste caso, utilizado;

• Os objetivos são determinados de acordo com as especificidades da biblio-
teca. Na maioria das vezes estes são: a preservação dos itens originais, a dis-
ponibilização de cópias digitalizadas para os utilizadores, o restauro e a con-
servação dos itens originais. Menos frequente é a disseminação na internet.

Caso 3:
• Uma biblioteca pequena contrata peritos com equipamento tecnológico 

de digitalização móvel, que realizam na biblioteca todos os processos de 
digitalização dos objetos selecionados.

O projeto MobiDig vai desenvolver um sistema LMS que já provou ter resultados 
na formação profissional. A pesquisa de diferentes LMS vai ser realizada para que 
se consiga escolher o LMS mais relevante para o projeto, e.g. Moodle, Joomla, etc.

O projeto MobiDig vai utilizar as seguintes vantagens e características LMS:
• Acesso flexível;
• Percursos de aprendizagem flexíveis - pode-se decidir ler todos os módulos 

de seguida, ou em alternativa, numa sequência diferente ou apenas uma 
parte deles;

• Plataforma de aprendizagem centralizada - tudo é armazenado num úni-
co local (módulos de formação, testes, resultados de avaliação, comuni-
cação com o professor/formador);

• Sem custos – será gratuito e estará disponível para todos que quiserem 
utilizá-la;

• O conteúdo pode ser facilmente personalizado e atualizado, mesmo após 
o término do projeto – novos módulos de formação podem ser adiciona-
dos e novos conteúdos podem ser inseridos em módulos já existentes;

• Canais múltiplos de aprendizagem e vários formatos de media – imagens, 
som, vídeo (cada módulo irá conter fotografias, gráficos, tabelas e vídeos);

• Ferramentas tradicionais e inovadoras - calendário, caminhos de aprendiza-
gem próprios, testes de autoavaliação, pesquisa a partir do glossário, etc.;

• Promover a colaboração entre formadores e alunos.
O conteúdo de aprendizagem digitalizado implementado no LMS terá a 

oportunidade de capacitar o grupo-alvo (bibliotecários/ arquivistas/ gestores de 
bibliotecas/ professores e formadores) para a aquisição de competências profis-
sionais adicionais numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. Assim, o 
LMS desenvolvido vai possibilitar e promover a aprendizagem a distância, propor-
cionando um serviço eficiente e integrado para uma forma flexível de aprendi-



78

CAPÍTULO 6

zagem. Os recursos serão disponibilizados on-line para uma utilização gratuita e 
serão concebidos de forma a serem adequados para o autoestudo.

A seleção do LMS do MobiDig será realizada de acordo com os seguintes ob-
jetivos: escolher a plataforma certa, adaptar a interface (tema apropriado, mul-
tilíngue), ser funcional, fazer a gestão de utilizadores e integrar os módulos de for-
mação da forma correta seguindo a estrutura e formatação acordada, incluindo 
materiais visuais suficientes para torná-los mais atraentes.

O LMS surge principalmente para dar resposta às necessidades de formação 
dos utilizadores que preferem a autoaprendizagem. Os bibliotecários, arquivistas 
e gestores em pequenas bibliotecas, arquivos e centros comunitários que sejam 
“bibliotecários” qualificados VET (Vocational Education and Training) poderão ter 
rapidamente acesso aos módulos de formação a qualquer momento. Poderão 
também escolher os seus próprios percursos de aprendizagem, dependendo das 
suas necessidades. O LMS pode ser utilizado para uma formação orientada – as 
bibliotecas de maiores dimensões podem usar este sistema para formar as biblio-
tecas mais pequenas; pessoal com a qualificação VET pode usá-la para formar ou 
educar quem necessita na organização.

Exemplos concretos
Digitalização na biblioteca do Instituto de Estudos Eslavo-Bizantinos “Prof. Ivan 
Duychev”

A biblioteca do Instituto de Estudos Eslavo-Bizantinos “Prof. Ivan Duychev" al-
berga uma das mais ricas coleções de códices de origem grega e eslava. O acer-
vo possui cerca de 500 exemplares gregos, mais de 70 exemplares eslavos, cerca 
de 200 manuscritos orientais e manuscritos bilíngues e trilíngues do século IX ao 
século XIX. O repositório do Instituto Ivan Duychev inclui arquivos científicos e patri-
mónio epistolar (mais de 20.000 cartas) de proeminentes professores universitários, 
os diários de expedições aos Balcãs e Monte Atos e ainda as sessões da Faculdade 
de História da Universidade de Sófia. "St. Kliment Ohridski”.

Dado que a gama de equipamentos técnicos é ampla, aqui é utilizado Trave-
lers Conservation Copystand TCCS 4535 – e o know-how da Universidade de Graz.

Os principais objetivos da digitalização são: a prevenção e preservação da 
coleção manuscrita e arquivística, a produção de artigos científicos, e a publica-
ção parcial do site da Universidade de Sófia na biblioteca on-line do Mosteiro de 
Zograf: http: //www.slav.uni -sofia.bg/zograflib/csbs.

Fig. 1. O sistema de digitalização móvel The Travelers numa mala, desenvolvido pelo 
Instituto Vestigia e a Universidade de Graz.

A formação foi conduzida na biblioteca do Instituto pelos programadores do 
equipamento técnico.

O processo de digitalização de um manuscrito com recurso ao sistema de di-
gitalização móvel Travelers Conservation Copystand TCCS 4535:
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O desenho técnico deste sistema impede que o livro se abra a um ângulo 
superior a 120 graus. Aqui atenta-se que a maioria dos manuscritos e livros antigos 
não podem ser abertos a um ângulo de 180 graus. Neste sistema a iluminação não 
produz calor, o que se torna especialmente importante para o caso de livros de 
pergaminho. Esta particularidade é importante para aspetos relacionados com o 
restauro, e para o trabalho científico de investigadores/utilizadores de bibliotecas.

Todos os elementos manuscritos já se encontram digitalizados – Fig. 2 e Fig. 3

Fig 2. A capa Fig 3. A folha de fim da contracapa

Atividades de formação na Biblioteca Regional Petko Rachev Slaveikov em 
Veliko Tarnovo, na Biblioteca Comunitária em Svishtov e no Arquivo do Governo 
Local em Veliko Tarnovo

A Biblioteca Regional Petko Rachev Slaveikov em Veliko Tarnovo atua como 
um instituto metodológico regional para 153 bibliotecas públicas na cidade de 
Veliko Tarnovo, e organiza vários programas e projetos para qualificar especialistas 
e cidadãos. Entre eles, destacam-se os cursos para desenvolver competências TIC 
e para trabalhar com funcionalidades das redes sociais; nestes cursos são também 
escolhidas temáticas que visam melhorar as capacidades de comunicação. Nes-
te aspeto, o projeto “Tesouro Cultural Digital Norte +” no âmbito do Programa BG 
08 “Património Cultural e Artes Contemporâneas” foi organizado como um exem-
plo das várias formas de formação no período de 2015 a 2017.

Fig. 4. Formação no Scanrobot 2.0
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Fig. 5. Trabalho de grupo num caso específico

Uma das combinações de métodos mais eficazes na formação de profissio-
nais é a resolução de casos de estudo e o trabalho em equipa. Estes métodos 
foram implementados durante a formação de novembro de 2016, quando se tra-
balhou com um scanner robótico de alta velocidade da empresa austríaca Tre-
ventus; a formação foi conduzida pelo representante da respetiva empresa.

Uma alternativa de formação que a biblioteca organiza para especialistas 
em metadados de organizações parceiras – bibliotecas regionais e comunitárias – 
e para funcionários de museus e arquivos consiste numa combinação do método 
de formação em sala de aula e do método de simulação. Aqui, os formandos são 
familiarizados com as técnicas e tecnologias utilizadas para digitalizar os conte-
údos do projeto e ganham conhecimento competente e profissional a partir de 
especialistas de software da PrimaSoft e SofLib; estes últimos desenvolveram sof-
twares especializados para a criação de matrizes de informações de metadados.

Cada um dos formandos recebeu formação para trabalhar com o software 
especializado, sendo ainda capacitado para detetar qualquer operação de input 
de metadados. O formando foi também familiarizado com vários estudos de caso 
que podem surgir durante o processo de trabalho.

Fig. 6. Demonstração das capacidades do scanner
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Fig. 7. Trabalho em grupo – software metadados

Um dos métodos de formação mais utilizados para a formação contínua dos 
especialistas em bibliotecas é o método da mentoria, onde formadores com vasta 
experiência instruem os bibliotecários, de forma individual, sem os afastarem do 
seu local de trabalho, sem interrupções e sem stress adicional. Desta forma, cada 
funcionário recebe uma formação consoante o seu conhecimento prévio e ne-
cessidades de aprendizagem.

Fig. 8. Mentoria de especialistas no seu local de trabalho – Biblioteca 
Comunitária Svishtov

Formação de funcionários – talvez um dos casos de uso do LMS mais comuns 
seja apoiar a formação e o desenvolvimento dos funcionários dentro de uma or-
ganização. Com este sistema, os cursos podem ser atribuídos de modo a garantir 
que os funcionários adquiram as competências necessárias para o desempenho 
das suas funções no trabalho. Permite ainda que os funcionários sejam informados 
sobre as alterações do produto, ou estejam atualizados sobre o estado de execu-
ção da formação, etc.
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Fig. 9. Mentoria de documentalistas no Arquivo do Governo Local - Veliko Tarnovo

Fig. 10. Recursos de aprendizagem no LMS, gerido pela empresa Global Libraries - Bulgária, e 
desenvolvida pelos bibliotecários especialistas da Biblioteca de Veliko Tarnovo
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Conclusão
A tendência mundial nos últimos anos tem impulsionado as várias instituições 

a adotarem uma estratégia que envolva uma gestão mais eficiente dos recursos 
humanos na UE. Os conhecimentos, capacidades e competências dos trabalha-
dores de uma organização determinam a sua eficácia. A formação do staff surge 
como um fator determinante para o alcance de competitividade, e surge como 
uma síntese de dados empíricos. O conhecimento é expresso em complexidade, e 
é um processo educacional constante que se concentra inteiramente na intelec-
tualização. A formação profissional é considerada como uma função essencial na 
gestão do pessoal especializado.
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Digitalização e Direitos de Autor

Palavras-chave
Convenção de Berna; União de Berna; entidades de gestão coletiva; licenças 

coletivas; copyleft; direitos de autor (copyright); país de origem; criação; criador; 
digitalização; procura diligente; Diretiva 2001/29/CE; Diretiva 2012/28/UE; princípio 
da igualdade; União Europeia; Direitos de exploração; princípio do uso razoável; 
formalidades; harmonização; coleções de património; tornar disponível; Cláusu-
la da Nação Mais Favorecida; direitos morais; multiplicação; originalidade; obras 
anónimas; cunho pessoal; preservação; domínio público; Marca de Domínio Pú-
blico; publicação; reprodução; direito de uso; direito de reproduzir; Acordo TRIPS; 
UNESCO; Nações Unidas; Convenção Universal sobre o Direito de Autor; Acordo 
de Direitos de Autor da OMPI; Organização Mundial da Propriedade Intelectual; 
Organização Mundial do Comércio.

Objetivos do Capítulo
Mostrar quais os parâmetros legais relacionados com a digitalização de cole-

ções de património, no intuito de as disponibilizar ao público.

Conteúdo (abstract)
A digitalização consiste numa forma de reprodução de um trabalho original, 

e a sua colocação on-line consiste numa forma de publicação. Os detentores de 
direitos são protegidos pelos direitos de autor contra a multiplicação ou reprodu-
ção ilegal e respetiva publicação. Em 1710, foi criada a primeira lei "real" relacio-
nada com os direitos de autor, que sublinhava que os autores, e não os editores, 
eram reconhecidos como os principais titulares de direitos. No entanto, a era mo-
derna dos direitos de autor começa com a Convenção de Berna em 1886. Desde 
então, têm sido diversas as conversações e convenções de vários tratados interna-
cionais. Para além dos parâmetros resultantes da Convenção de Berna, os direitos 
de autor europeus são baseados em vários tratados, nomeadamente no Acordo 
TRIPS, no Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, e nas Diretivas da UE 2001/29/
CE e 2012/28 /UE. Porém, não existe uma "lei universal" que se aplique em todos os 
países europeus. Cada estado membro tem a sua própria legislação, sendo que 
a legislação europeia visa a harmonização gradual destas legislações de direitos 
de autor.

Capítulo 7
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Neste módulo, a história da relação entre os vários tratados e as atuais ques-
tões relacionadas com os direitos de autor são equacionadas e desenvolvidas. 
Adicionalmente, são feitas sugestões relativamente ao que se deve ter em aten-
ção aquando da iniciação de um processo de digitalização. Na generalidade, 
um trabalho é isento de direitos de autor, 70 anos após o autor ter falecido, mas 
existem muitas exceções. Assim, aconselha-se a leitura atenta deste módulo.

1. Introdução
Quando se conduzem processos de digitalização de acervos de bibliotecas 

ou arquivos, é necessário equacionar todos os aspetos relacionados com os di-
reitos de autor (copyright[1]). Dado que a digitalização consiste numa forma de 
reprodução do trabalho original, por conseguinte, colocá-lo numa plataforma on-
-line é uma forma de publicação. Os detentores de direitos são protegidos pelos 
direitos de autor contra a multiplicação ilegal, reprodução e publicação.

O término da proteção de obras protegidas por direitos de autor é, com base 
na Diretiva Europeia 2001/29/CE (Diretiva Copyright[2]), o mesmo em toda a União 
Europeia, e expira 70 anos após a morte do autor/criador; mais precisamente no 
primeiro dia de janeiro do ano seguinte.

Assim, as seguintes convenções são importantes no que diz respeito à digita-
lização e potencial publicação de coleções de património:

• Quando a obra em questão é de autor desconhecido, o termo de prote-
ção é vinculado ao ano da primeira publicação da obra, e os direitos de 
autor terminam 70 anos após essa data;

• O mesmo cenário é aplicável aos trabalhos e obras de uma pessoa jurídi-
ca (por exemplo: associação, fundação ou instituição pública), ou seja, os 
direitos de autor terminam 70 anos após a primeira publicação;

• Quando se vincula o termo de proteção à primeira publicação, os tra-
balhos ou obras que apresentarem volumes ou complementos distintos, 
considera-se cada parte como uma obra separada.

Nem todas as obras presentes em bibliotecas e arquivos são protegidas pelos 
direitos de autor, sendo que uma grande percentagem faz parte do domínio pú-
blico, e, como tal, a proteção de direitos de autor é nula. Pode-se então concluir 
a necessidade de investigar previamente ao processo de digitalização, quais as 
obras, trabalhos ou objetos que estão protegidos pelos direitos de autor.

[1] Copyright refere-se à interpretação europeia do termo. Em contraste com 
os países Anglo-Saxónicos (EUA, Grã-Bretanha), os direitos morais do copyri-
ght europeu (interesses imateriais do autor, tais como a sua reputação) são, 
em princípio, inalienáveis.
[2] Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 22 
de Maio de 2001 sobre a harmonização de determinados aspetos dos direitos 
de autor e direitos relacionados na sociedade de informação.

2. Breve história dos direitos de autor
A história dos direitos de autor tem geralmente início com o aparecimento da 

imprensa. Os vários governos começaram a emitir direitos exclusivos de impressão 
em livros para combater a reprodução ilegal. Porém, os direitos de impressão (di-
reito de copiar, ou seja, os direitos de autor) foram emitidos para os editores, e não 
para os autores. Com o "Estatuto da Rainha Ana", um ato promulgado pela Grã-
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-Bretanha em 1710, os autores foram reconhecidos como os principais detentores 
de direitos. Este ato é geralmente visto como a verdadeira primeira lei referente 
aos direitos de autor de elevada importância no âmbito dos direitos de proprie-
dade intelectual. No entanto, muitos países só seguiram este exemplo no final do 
século XVIII e início do século XIX.

A Convenção de Berna, em 1886, foi um marco importante no desenvolvi-
mento de aspetos referentes aos direitos de autor. Esta convenção foi estabeleci-
da principalmente para garantir a proteção internacional de obras, mas também 
contribuiu para elevar o nível de proteção nos países participantes, e para uma 
conformidade mútua abrangente entre as leis nacionais de direitos de autor.[1]

[1] Spoor, J. H., et al, Auteursrecht, naburige rechten en databankrecht, De-
venter 2005, p. 19.

3. Direito Internacional
Antigamente em vários países era prática relativamente comum, viabilizar 

proteção a obras de autores nacionais, ao passo que as obras de autores estran-
geiros estavam completamente desprotegidas; tal realidade era considerada in-
justa. Uma obra publicada na Bulgária por um búlgaro era protegida por direitos de 
autor pela legislação nacional na Bulgária, mas podia ser reproduzida e vendida 
livremente nos Países Baixos. Para retificar esta situação, muitos acordos bilaterais 
foram feitos no século XIX entre vários países, no sentido de aumentar a proteção 
internacional. Com a criação da Convenção de Berna em 1886, deu-se então o 
primeiro tratado multilateral para proteger os interesses de direitos de autor dos 
autores das nacionalidades participantes.

O direito internacional sugere a existência de uma legislação internacional, 
aplicável em certos países. No entanto, a maioria dos acordos internacionais exis-
tentes são sobre que legislação aplicar em determinados contextos. Os países 
participantes constituem a União de Berna, e cada um destes tem a sua própria 
legislação referente aos direitos de autor. Consequentemente, com esta União de 
Berna os vários países comprometem-se a conferir a mesma proteção de direitos 
de autor a autores estrangeiros. Embora não exista uma verdadeira "lei internacio-
nal", existe uma vasta cooperação internacional na proteção de direitos de autor.

3.1 Convenção de Berna (1886)
As primeiras conversações relacionadas com a cooperação internacional, 

que mais tarde ficaram conhecidas como a Convenção de Berna, ocorreram em 
Berna, Suíça, em 1883. Estas conversações foram seguidas de outras três conven-
ções, que resultaram na Convenção de Berna, a 9 de Setembro de 1886, e entrou 
em vigor em oito países signatários a 5 de dezembro de 1887. A Convenção de 
Berna foi revista e complementada seis vezes, tendo a última ocorrido em Paris, 
em 1971, entrando em vigor em 1974. Presentemente, em 2018, o tratado é válido 
para 174 países, incluindo todos os países da União Europeia. Este conjunto de pa-
íses formam a União de Berna.

A razão pela qual houve necessidade de se trabalhar em prol de uma co-
operação internacional foi o confuso número de tratados bilaterais entre nações 
individuais. Efetivamente, observava-se que uma determinada nação estabelecia 
tratados separados e distintos com dezenas de outras nações e que estes conti-
nham diferenças subjacentes entre eles, o que se traduzia em incerteza jurídica. O 
principal objetivo da convenção foi assegurar a proteção internacional de obras 
literárias e científicas, e também de obras de arte. Essa proteção é alcançada 
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pelo princípio da igualdade, que especifica que as obras "estrangeiras" são prote-
gidas da mesma maneira que as obras de carácter nacional. Alternativamente, os 
autores oriundos dos países signatários da União de Berna têm os mesmos direitos 
que os autores nacionais, garantindo, assim, um nível mínimo de proteção.

Fig. 1 Ratificações da Convenção de Berna

A convenção, porém, só é aplicada em situações de cariz internacional. O 
artigo 5º da Convenção de Berna constata que, no país de origem, nenhuma rei-
vindicação direta pode ser feita através desta convenção. Nos assuntos domésti-
cos, a legislação de direitos de autor prevalece e deve ser aplicada.

Segundo a Convenção de Berna, o país onde a obra foi publicada pela pri-
meira vez é considerada como o país de origem. Se porventura algo que é primei-
ramente publicado num país que não faz parte da União de Berna, ou se não for 
de todo publicado, o país de origem é o mesmo que a nacionalidade do autor. 
Este facto pode ser relevante quando se tenta identificar os detentores de direi-
tos de autor para a digitalização de coleções de património. Um autor austríaco, 
pode publicar primeiro em Itália, e neste caso a Itália passa a contar como país de 
origem e a obra é considerada italiana.

O termo de proteção de direitos de autor ao abrigo da Convenção de Berna 
é de pelo menos 50 anos após a morte do autor, conforme o artigo 7º da mes-
ma. No entanto, os estados membros da União Europeia e vários outros países, tal 
como os EUA, usam um termo de proteção mais extenso do que o mínimo de 50 
anos; neste caso, 70 anos após a morte do autor.

Um princípio importante da Convenção de Berna consiste na concessão de 
proteção sem qualquer tipo de formalidade, como indicado no artigo 5º. Isto signi-
fica que possuir direitos de autor não depende de formalidades como o depósito 
de cópias, o uso do símbolo de direitos de autor ©, o pagamento de taxas de regis-
to, etc. Por outras palavras, aquando do momento da criação da obra, os direitos 
de autor aplicam-se automaticamente sem quaisquer ações ou registos adicio-
nais. Dessa forma, a ausência do símbolo de direitos de autor não se apresenta 
como motivo para presumir que a obra está desprotegida dos direitos em questão. 
A colocação deste aviso não é de carácter obrigatório em países pertencentes à 
União de Berna.
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3.2 Convenção Universal sobre o Direito de Autor (1952)
A 6 de Setembro de 1952, a Convenção Universal sobre o Direito de Autor 

foi ratificada em Genebra, Suíça. Esta convenção constitui o segundo tratado 
internacional com mais relevância no que diz respeito aos direitos de autor. A 
Convenção Universal sobre o Direito de Autor foi desenvolvida sob os auspícios 
da UNESCO como uma alternativa à Convenção de Berna, para aqueles países 
que discordavam de alguns aspetos dessa mesma convenção, mas queriam, no 
entanto, participar na proteção multilateral dos direitos de autor. Destes países 
contam-se os países em desenvolvimento, os Estados Unidos e uma grande parte 
da América do Sul.

Um dos grandes objetivos desta convenção foi envolver os EUA na assina-
tura de um tratado global sobre os direitos de autor. A convenção de Berna e os 
seus respetivos termos não eram aceites pelos EUA devido à extensão do tempo 
de proteção, que era considerado muito longo. Além disso, os EUA pretendiam 
que fosse exigido um conjunto de formalidades aos autores, como a exibição do 
símbolo de direitos de autor e o registo das obras num gabinete próprio – the Co-
pyright Office; estas formalidades eram especificamente excluídas na Convenção 
de Berna.

A Convenção Universal sobre o Direito de Autor permite a países com prote-
ção de direitos de autor semelhante à dos EUA manterem esses requisitos para os 
seus próprios autores; não podem, no entanto, exigir a autores estrangeiros algo 
mais para além da colocação do símbolo de direitos de autor. A razão da utiliza-
ção deste símbolo prende-se com o facto de este permitir mostrar a terceiros que 
a obra em questão está protegida por direitos de autor. Eventualmente, os EUA, 
após uma revisão da Convenção de Berna em 1988 juntaram-se a esta, e ajus-
taram o seu próprio Ato sobre os Direitos de Autor – US Copyright Act – conforme 
necessário.

Um grande número de países são signatários tanto da Convenção de Ber-
na como da Convenção Universal sobre o Direito de Autor, sendo que a maioria 
vê esta última convenção como um acréscimo da Convenção de Berna. Porém, 
como quase todos os países do mundo são (ou solicitam ser) membros da Organi-
zação Mundial do Comércio, são aderentes do Acordo sobre Aspetos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Agreement on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS –, a importância da Convenção 
Universal sobre o Direito de Autor diminuiu significativamente.

3.3 Acordo TRIPS (1994)
No dia 1 de Janeiro de 1995, todos os estados membros da UE aderiram à 

Organização Mundial do Comércio (OMC). O Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspetos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), parte inte-
grante do tratado da OMC e que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1996, é um 
acordo internacional entre todos os membros da OMC que regula os aspetos re-
lacionados com o comércio dos direitos de propriedade intelectual. Atualmente, 
164 estados (membros e observadores) fazem parte da OMC, e, portanto, estão 
em conformidade com o TRIPS.

A razão subjacente deste tratado consiste na promoção da inovação, e 
para alcançar esse objetivo, é necessário proteger a propriedade intelectual para 
garantir o retorno do investimento. Todos os estados membros da OMC são obriga-
dos a alinhar a sua legislação nacional com o acordo TRIPS, no sentido de assegu-
rar um nível mínimo acordado em relação à proteção dos direitos de propriedade 
intelectual.
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Fig. 2 Membros da Organização Mundial do Comércio

O Acordo TRIPS, tal como a Convenção de Berna, segue o princípio da igual-
dade, presente no artigo 3º do Acordo TRIPS, e a Cláusula da Nação Mais Favore-
cida (artigo 4º do Acordo TRIPS), que proíbem a discriminação entre indivíduos de 
diferentes estados membros. O Acordo TRIPS segue em concordância com a Con-
venção de Berna, e contém suplementos no que diz respeito a softwares, bases de 
dados e filmes. No artigo 9º (1) do Acordo TRIPS, a ligação é estabelecida com a 
Convenção de Berna, sendo que este artigo declara que os estados da OMC de-
vem aderir aos artigos 1º a 21º da Convenção de Berna, excluindo o artigo 6bis.[1]

Os estados membros devem cumprir os artigos 1º a 21º da 
Convenção de Berna (1971) e o respetivo apêndice. No en-
tanto, os membros não terão direitos ou obrigações sob este 
Acordo relativamente aos direitos conferidos pelo artigo 6bis 
dessa mesma convenção ou os direitos daí derivados. Artigo 
9 (1), TRIPS.

3.4 Acordo de Direitos de Autor da OMPI (1996)
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – World Intellec-

tual Property Organisation, WIPO  – atua como uma “agência especializada”, e é 
parte integrante das Nações Unidas. Dado o seu carácter de agência especializa-
da, os estados membros das Nações Unidas não pertencem automaticamente a 
este tratado, nem são obrigados a tal. A 6 de Março de 2002, o Acordo OMPI en-
trou em vigor. Em 2017 contabilizavam-se 187 estados membros que subscreviam 
este tratado.

“O objetivo era complementar a Convenção de Berna que, desde 1967 per-
manecia praticamente inalterada, e ampliar os direitos estabelecidos no acordo 
TRIPS, especificamente no que dizia respeito ao uso de computadores e da inter-
net”[2]. De facto, observou-se um desenvolvimento tecnológico muito rápido na 
digitalização, publicação e transmissão on-line. O objetivo traçado inicialmente foi 
alcançado apenas parcialmente. A discussão permaneceu no âmbito do direito 
de reprodução, que constituía um tópico importante no consenso internacional 
sobre digitalização e transmissão via redes (inter/intra).

Ao chegar a um acordo entre todos os estados membros da OMPI, não resta-
va dúvida de que disponibilizar obras via internet consistia num exercício reservado 
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exclusivamente aos detentores de direitos de autor, o que representa um resultado 
importante do tratado.

[1] O artigo 6bis trata dos direitos morais (personalidade jurídica), como é o 
caso da reputação do autor. Em contraste com os países anglo-saxónicos, 
como os EUA e a Grã-Bretanha, estes direitos são, em princípio, incompatíveis 
com os direitos de autor, de acordo com a Convenção de Berna, e portanto, 
também com os estados membros europeus.
[2] Spoor, J. H., et al, Auteursrecht, naburige rechten en databankrecht, De-
venter 2005, p. 705-706.

4. Legislação Europeia
Os direitos de autor nos estados membros da UE são fortemente influenciados 

pela legislação europeia, que visa a harmonização gradual das diferentes legisla-
ções de direitos de autor. Para alcançar a harmonização da legislação, as direti-
vas são emitidas em subdomínios dos direitos de autor. Essas diretivas não têm im-
pacto direto, e devem ser implementadas pelos estados membros na sua própria 
legislação nacional. A harmonização também é alcançada em casos jurídicos, 
onde os juízes nacionais são obrigados a interpretar as normas nacionais por meio 
de diretivas europeias. Enquanto autoridade máxima, apenas o Tribunal Europeu 
de Justiça esclarece quanto à interpretação dessas diretivas.

Os direitos de autor da UE são constituídos por várias diretrizes. Em específico, 
aplica-se a Diretiva de Direitos de Autor 2001/29/CE[1] para o caso da digitaliza-
ção e disponibilização de coleções de património. Esta diretiva instrui os estados 
membros da UE a implementarem o Tratado de Direitos de Autor da OMPI nas suas 
respetivas legislações nacionais. O rápido desenvolvimento tecnológico nas áreas 
da digitalização, armazenamento e internet (ou transmissão), constituíram uma 
forte influência na criação desta diretiva.

Adicionalmente, no artigo 5º da diretiva encontra-se um resumo das exce-
ções permitidas aos direitos de autor. Uma dessas exceções aplica-se às reprodu-
ções realizadas por parte de bibliotecas, instituições de ensino ou arquivos com fins 
não comerciais.

Além disso, a Diretiva 2012/28/UE relativa às obras anónimas aplica-se à di-
gitalização e publicação de coleções de património. Mais informação sobre este 
assunto no subcapítulo 7. Exemplos de diferentes tipos de obras.

[1] Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 22 
de Maio de 2001 sobre a harmonização de determinados aspetos dos direitos 
de autor e direitos relacionados na sociedade de informação.

5. Diferenças entre países
O processo de harmonização dos direitos de autor por parte da Diretiva dos 

Direitos de Autor não foi realizado na sua totalidade. Efetivamente, existem mui-
tas áreas dos direitos de autor que sofreram uma harmonização; no entanto, di-
ferenças em determinados aspetos ainda se verificam, nomeadamente entre os 
vários estados membros da UE, e entre os vários países anglo-saxónicos. Por exem-
plo, existem diferenças na interpretação das definições de “download ilegal” e 
de “disponibilização ilegal”. Os países da UE valorizam os direitos morais de um 
criador, algo que é pouco comum nos países anglo-saxões. Os EUA reconhecem 
o princípio do uso razoável e aplicam-no neste contexto para possíveis exceções 
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dos direitos de autor, quando a utilização das obras é feita por bibliotecas, institui-
ções de ensino e arquivos. Aqui, cada caso individual é averiguado quanto ao uso 
razoável, recorrendo a determinados critérios, em contraste com o que acontece 
nos estados membros da UE; a legislação (harmonizada) declara quando e em 
que casos essas instituições podem utilizar as obras. A Holanda, por exemplo, dife-
rencia os direitos morais dos direitos de exploração (direito de uso), algo que está 
enredado na lei alemã, e onde os direitos de autor não são transferíveis. Existe, no 
entanto, a possibilidade de licenciar o direito de uso (Nutzungsrechten).

Apesar destas diferenças, os direitos de autor nos estados membros da UE 
estão, na sua maioria, harmonizados e, em todos os países, aplicam-se as mesmas 
regras. As diferenças existentes têm pouca hipótese de vir a causar problemas no 
processo de digitalização e disponibilização de coleções de património. Deve-se 
perceber, no entanto, que cada estado da UE tem a sua própria legislação quan-
to aos direitos de autor, e que não existe uma única legislação referente aos direi-
tos de autor aplicável a todos os estados membros. Ao digitalizar e disponibilizar 
coleções de património, é aplicada a legislação nacional referente aos direitos de 
autor e apenas em situações internacionais será aplicada legislação estrangeira.

6. Copyright – copyleft
Embora seja bastante improvável deparar-se com uma licença de copyleft 

no processo de digitalização de coleções de património, alguns dos desenvolvi-
mentos dos direitos de autor são todavia interessantes.

No momento em que uma obra é criada, o direito autoral aplica-se automa-
ticamente, sem quaisquer tipo de outras ações, contratos ou registos (incluindo as 
limitações e restrições na utilização da obra). Porém, é possível que um proprietário 
de direitos de autor escolha desviar-se destes. Uma razão pela qual o proprietário 
dos direitos de autor decida fazer tal escolha, prende-se com o facto de o autor 
poder dar mais relevância à possibilidade de acesso livre da sua obra do que o 
cenário contrário. Para tais situações, foram desenvolvidas licenças de conteúdo 
aberto, que oferecem uma estrutura de licenciamento predeterminada: copyleft.t.

Uma obra publicada sob tal licença cons-
tata claramente o que é ou não permitido na 
sua utilização. Várias variações são possíveis, tais 
como uma licença que permite uma utilização 
individual, uma licença que dá a liberdade de 
copiar e partilhar apenas cópias textuais, uma 
licença que permite o uso livre apenas para fins 
não comerciais, etc. Porém, o nome do criador 
da obra original deve ser sempre mencionado.

Quando se permite que uma obra se inte-
gre completamente no domínio público, o pro-
prietário dos direitos de autor renuncia a alguns 
direitos, mas não todos, numa licença de copy-

left ao abrigo da legislação dos direitos de autor. Embora a legislação referente 
aos direitos de autor forneça aos autores o controlo sobre a reprodução, distribui-
ção e modificação das suas obras, o objetivo do copyleft é conferir a todos que 
possuem uma cópia da obra, a liberdade de partilhar, redistribuir e/ou modificar 
uma cópia da respetiva obra, desde que o criador da obra original seja mencio-
nado[1].
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Adicionalmente, o copyleft também previne que se façam mudanças na 
obra original, ao contrário do que aconteceria se a obra fosse colocada no do-
mínio público isento de direitos de autor; este segundo “autor”, ao modificar a 
obra original, pode reivindicar a nova versão, com indicação de origem, e anexar 
novas condições a este (especialmente com programas de computador). A obra 
modificada não confere aos utilizadores a mesma liberdade que o autor original 
outrora tinha designado, mas sim a liberdade que o intermediário estabeleceu. O 
copyleft garante que todos os utilizadores de uma determinada obra tenham a 
mesma liberdade. Um detentor de direitos de autor pode atribuir a cada pessoa 
uma cópia da permissão de trabalho para reproduzi-la, modificá-la ou distribuí-la, 
mantendo apenas o requisito de que quaisquer cópias ou adaptações daí resul-
tantes também estas estejam vinculadas ao mesmo contrato de licença.

Uma das primeiras licenças que funcionou desta forma foi a General Public 
License GNU (GPL). Esta licença é destinada principalmente ao software de com-
putador distribuído gratuitamente. Dentro do projeto GNU, outra licença copyleft 
foi configurada: a GNU Free Documentation License (GFDL). Esta licença, por sua 
vez, é formulada para documentação de programas de computador lançados 
sob a GPL, podendo, no entanto, ser usada para outros documentos.

A Free Art License  (Licence Art Libre), Open Content License, Open Publica-
tion License e Design Science License são exemplos de outras licenças copyleft. 
Muitas destas licenças (documentais) são substituídas ou sucedidas pela Creative 
Commons (CC).

As licenças CC podem ser aplicadas a todas as obras sujeitas a direitos de 
autor, como é o caso de livros, artigos, fotografias, peças de teatro, filmes, músi-
cas e websites. As licenças de copyleft não substituem os direitos de autor, mas 
são baseadas nestes. Acresce ainda, que as licenças CC diferem por via das vá-
rias combinações de quatro blocos principais. Esses blocos representam as quatro 
condições de utilização ou distribuição, e podem ser combinados em seis licenças 
diferentes..

Esses quatro blocos são
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Ao combinar estes blocos, as seguintes seis licenças são criadas

A Dedicação ao Domínio Público (CC0) e a Marca de Domínio Público não 
são licenças, mas sim formas de esclarecer quanto à renúncia total do criador 
relativamente aos direitos de autor (CC0), ou que se trata de uma obra que já 
não beneficia da proteção por direitos de autor. A CC0 não pode ser violada, 
ao contrário do que acontece com uma licença, porque o requerente legítimo 
colocou a obra no domínio público e, portanto, renunciou a todos os direitos (até 
onde é legalmente permitido). As publicações disponibilizadas sob a CC0 podem 
ser utilizadas por todos e para todos os fins, sendo que a menção do autor original 
não é obrigatório. A Marca de Domínio Público é um método de marcação de 
obras cuja proteção por direitos de autor já expirou. As instituições de património 
gerem muitas obras que se encontram no domínio público. Com esta marcação, 
as obras são fáceis de identificar como sendo uma obra pertencente ao domínio 
público, pois são reconhecíveis e localizáveis pela infraestrutura tecnológica Cre-
ative Commons.
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7. Exemplos de diferentes tipos de obras
Quando se procede à digitalização de coleções de património e à sua  res-

petiva disponibilização, é necessário lidar com diferentes tipos de obras. Três des-
tes tipos são aqui brevemente destacados.

Livros religiosos
Os direitos de autor conferem proteção aos autores e proporcionam-lhes o 

direito exclusivo de criar e reproduzir a obra. No entanto, o criador de uma obra 
ou trabalho religioso nem sempre é claro. Alguns seguidores de uma determinada 
religião estão plenamente convencidos de que os textos religiosos são literalmente 
a palavra de Deus. Deus, segundo estes crentes, escreveu a obra em si mesma ou 
ditou-a, pelo menos. Assim, o judaísmo e o cristianismo conhecem os dez manda-
mentos que Deus deu aos homens através de Moisés[1]. Adicionalmente, em 1830, 
Joseph Smith Jr. publicou o "Livro de Mórmon", um volume de escrituras para os 
membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais comumente 
conhecidos por Mórmons. De acordo com Smith Jr., este recebeu os textos do anjo 
Moróni, que escrevera e enterrara os textos mil anos antes numa caixa de pedra. 
Pela definição de direitos de autor, Deus e Moróni seriam, neste caso, os autores 
das escrituras.

Pode haver, tal como sucedeu no passado, ações judiciais referentes a direi-
tos de autor de livros sagrados, onde diferentes partes reivindicam direitos autorais. 
Quando se entra numa disputa de direitos de autor cujo argumento é o de que 
o documento é uma obra original, elaborada ou ditada por um Ser Supremo, tal 
facto colocaria o juíz numa posição excecional, pois este seria obrigado a tomar 
uma posição quanto à existência de um Ser Supremo.

Os textos da Bíblia ou do Livro de Mórmon não estão sujeitos a direitos de 
autor porque os ditos "autores" faleceram há mais de setenta anos. Porém, em 
traduções recentes, que são adaptadas ou reescritas nos dias de hoje, e mostram 
sinais de originalidade ou cunho pessoal, os direitos de autor podem certamente 
ser aplicados. É necessário não esquecer este facto.

Cartas, diários e anotações pessoais
Nas coleções de bibliotecas e arquivos também se podem encontrar car-

tas, diários e anotações pessoais. Esses documentos transportam, por definição, o 
cunho pessoal do responsável pela sua elaboração e, como tal, são protegidos 
por direitos de autor. O destinatário e, posteriormente, a instituição de gestão do 
património da carta torna-se o proprietário da cópia física, mas não se torna ne-
cessariamente o proprietário dos direitos de autor, permanecendo estes com o 
autor ou herdeiros. Ao digitalizar e disponibilizar documentos relativamente recen-
tes, é necessário, portanto, examinar se os mesmos ainda estão protegidos por 
direitos de autor, e se é necessária permissão do detentor dos direitos de autor.

Obras Anónimas
Na maioria das obras pertencentes às coleções patrimoniais, o autor é co-

nhecido, ou pelo menos pode ser identificado pela instituição que a gere. Para 
solicitar permissão para a utilização de uma obra protegida deve-se ter o cuidado 
de o fazer com antecedência, sendo possível depois contactar o(s) legítimo(s) 
detentor(es) dos direitos de autor. No entanto, por vezes o detentor dos direitos 
de autor não é conhecido e não pode ser localizado, mesmo após uma pesquisa 
cuidadosa e minuciosa (pesquisa diligente). Neste caso pedir permissão anteci-
padamente não é possível, sendo-lhe, por isso, atribuído a designação de obras 
anónimas.
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Com a Diretiva Europeia 2012/28/UE é possível disponibilizar (publicar) obras 
anónimas sob certas condições. Uma dessas condições é que deve ter lugar uma 
investigação rigorosa do(s) beneficiário(s) e a respetiva pesquisa documentada.

Muita informação pode ser encontrada rapidamente através de motores de 
pesquisa como o Google. No entanto, isso é insuficiente para uma boa pesquisa 
relativamente aos autores de obras anónimas, pois os regulamentos ditam que to-
das as fontes relevantes devem ser consultadas. Por fontes relevantes tem-se, por 
exemplo, o registo ISBN, as bases de dados de autores e organizações editoriais, 
entidades de gestão coletiva (CS = Collecting Societies), agências fotográficas, 
bibliotecas nacionais, etc. Todavia, sem investigações adicionais sobre a possível 
proteção do trabalho, colocá-lo on-line a título de isenção de responsabilidade 
e solicitar que o(s) possível(eis) detentor(es) reportem objeções à publicação, é 
algo muito arriscado. Em muitos casos, os titulares de direito dão início a processos 
judiciais, fazendo com que este método não seja recomendado.

No caso de as bibliotecas e arquivos não conseguirem localizar o(s) 
detentor(es) após uma pesquisa comprovadamente cuidadosa e documentada 
(pesquisa diligente), esse trabalho é considerado anónimo e, depois de digitaliza-
do e sem quaisquer restrições legais, pode ser disponibilizado on-line.

8. Multiplicação e publicação
A disponibilização de obras digitalizadas via internet, ou seja, multiplicação 

ou reprodução das obras, constitui uma forma de publicação. Neste caso, não 
importa muito, qual a escolha da tecnologia, mas sim o facto de que as obras fi-
cam acessíveis ao público. Ou seja, se a obra é consultada e lida num website de 
uma instituição de património, partilhada através de pendrives ou descarregada 
via tecnologia P2P, pouco parece importar, pois o que é efetivamente relevante 
é que esta obra se tornou acessível ao público. Além disso, é também irrelevante 
se ocorre realmente uma consulta da obra, ou o momento em que isso acontece.

Redes privadas de bibliotecas e arquivos (intranet)
Uma rede privada, ou intranet, é limitada às instalações de uma organiza-

ção, que consiste num ou vários edifícios, conectados entre si através dessa rede. 
A natureza privada da rede torna-a inacessível a todos, estabelecendo a dife-
rença com a internet que é comumente acessível a todos. Porém, a tecnologia 
utilizada pela internet e pela intranet não diferem uma da outra.

O artigo 5º da Diretiva 2001/29/CE sobre os Direitos de Autor, harmonizada e 
implementada na legislação nacional dos estados membros da UE, lista as exceções 
permitidas aos direitos de autor. Uma dessas exceções aplica-se a bibliotecas com 
fins não-comerciais, instituições de ensino e arquivos; para bibliotecas de carácter 
empresarial ou comercial, esta exceção não se aplica. É permitido a estas instituições 
supracitadas a digitalização de obras pertencentes às suas coleções, e respetiva dis-
ponibilização a visitantes através de uma rede privada (intranet), para fins de pesqui-
sa ou estudo individual. O acesso à coleção fora das instalações da instituição via 
internet não é permitido. Os requisitos que as bibliotecas e arquivos devem atender 
quando disponibilizam as obras são: a obra original deve fazer parte do próprio acer-
vo, a instituição não pode ter como objetivo uma vantagem comercial, a consulta é 
realizada no âmbito da pesquisa ou do estudo particular, e deve ocorrer numa rede 
de carácter privada e fechada. De uma certa forma, a consulta deve ser compará-
vel à consulta física da obra original, numa biblioteca, instituição ou arquivo. Por outras 
palavras, os utilizadores devem estar presentes nas instalações aquando da consulta.
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Cópia de preservação para bibliotecas e arquivos
A Diretiva de Direitos de Autor 2001/29/CE também permite que essas mes-

mas bibliotecas e arquivos realizem cópias de preservação, ou seja, a multipli-
cação, através do processo de digitalização. O propósito destas cópias consiste 
em proteger a obra original em caso de degradação e mantê-la acessível. Exigir 
permissão antecipadamente não é um requisito neste caso, mas também aqui a 
obra original deve integrar o acervo das bibliotecas ou arquivos.

Direitos de autor e digitalizações de domínio público
Os direitos de autor surgem no momento da criação da obra, não sendo 

necessárias ações adicionais (a proteção é concedida sem qualquer formalida-
de), tal como mencionado anteriormente. No entanto, para uma obra ser elegível 
para a detenção de direitos de autor aquando da sua criação, a obra deve aten-
der à exigência da originalidade: deve ser criada por meio de escolhas criativas 
livres por parte do autor, o que consequentemente lhe atribui um cunho pessoal.

Uma cópia ou uma digitalização de uma obra não é um trabalho original 
– a digitalização não é feita a partir de uma motivação criativa e, portanto, não 
possui um cunho pessoal do autor; é, no entanto, de natureza puramente técnica. 
No caso de cópias ou digitalizações de natureza técnica, a motivação é, entre 
outras, a legibilidade do texto, se a página inteira consta na digitalização, se exis-
tem distorções, etc. A criatividade e originalidade não são a base para decisões 
técnicas, pois estas razões não constituem o fundamento da realização da cópia; 
esse era apenas técnico.

Os arquivos e bibliotecas fazem a gestão de muitas obras cujos direitos de 
autor já expiraram: muitas obras são de domínio público, ou o autor faleceu há 
mais de 70 anos. Estas obras são passíveis de reprodução através do processo de 
digitalização (fotografia digital, digitalização), e podem posteriormente ser publi-
cadas via internet e disponibilizadas para venda pelas instituições de património. 
Porém, a instituição só detém os direitos de propriedade nestes casos das cópias 
físicas ou digitais, e não dos direitos de autor. Estes já expiraram na versão original, 
e o processo de digitalização não atribui novos direitos de autor.

Quando uma instituição decide fazer um upload dessas digitalizações (ou 
reproduções), e colocá-las na internet, estas digitalizações podem ser descar-
regadas legalmente por qualquer cidadão, pois estas encontram-se isentas de 
direitos de autor. Se uma determinada cópia ou digitalização for comprada a 
uma instituição, ou simplesmente descarregada, é permitido ao novo proprietário 
reproduzir e publicar novamente essas cópias ou digitalizações, ou fazer o que 
melhor entender com elas. Por exemplo, terá a permissão de as imprimir em tela 
e posteriormente vendê-las, pois neste caso só estão em causa os direitos de pro-
priedade. Naturalmente, tais ações não são permitidas em obras protegidas por 
direitos de autor.

As instituições de património procuram frequentemente um modelo de re-
ceita que compense os investimentos realizados em processos de digitalização, e 
que lhes permita obter algum lucro. Quando os custos são ponderados   contra os 
benefícios, o modelo de receita falha regularmente o cumprimento do objetivo 
pretendido. Uma das razões apontadas para essa falha, prende-se com o facto 
das digitalizações se tratarem de documentos sem direitos de autor passíveis de 
serem legalmente descarregadas e partilhadas uma vez publicadas na internet. 
A organização pode cobrar uma determinada quantia por um descarregamento 
"oficial" a partir do seu sistema de gestão, mas se a imagem for colocada de novo 
na internet, esta pode facilmente ser descarregada fora do sistema da organiza-
ção sem custos pela sua obtenção.

Como medida de precaução, algumas organizações apenas procedem ao 
upload de imagens de baixa resolução. Estas imagens podem ser descarregadas 
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gratuitamente, mas quando um utilizador pretende obter uma imagem de alta re-
solução, este terá de efetuar o respetivo pedido e subsequentemente pagar à or-
ganização ou instituto para a obter. Para calcular a baixa resolução correta para 
imagens de diferentes tamanhos, é necessário recorrer a uma pesquisa. No final 
de contas, as imagens de tamanho grande que apresentem uma baixa resolução 
terão uma resolução melhor quando forem redimensionadas para um tamanho 
menor. A densidade de pixéis difere dependendo do tamanho da imagem (ppi: 
pixéis por polegada).

Este facto é relevante para as fotos parecerem "boas", mas para o caso de 
digitalizações de documentos de texto não possui qualquer valor agregado. Afi-
nal, o valor nestas digitalizações está concentrado no valor da informação, ou 
seja, ao texto em si, e esse deve ser legível.

As digitalizações de livros podem ser apenas parcialmente colocadas on-
-line como medida de precaução. Assim, apenas algumas páginas são visíveis ou 
passíveis de leitura, sendo que para obter o documento na íntegra, é necessário 
entrar em contacto com a organização e proceder ao pagamento pela obra 
completa. No entanto, é necessário ter em conta que este novo proprietário da 
cópia de uma obra protegida por direitos de autor expirados é livre para fazer o 
que entender com a obra, até mesmo partilhá-la com outras pessoas.

Quando todas as ações administrativas são balançadas com os rendimen-
tos, o lucro não é significativo, e é frequente imaginar se não seria uma melhor 
opção disponibilizar gratuitamente as digitalizações. A fim de evitar downloads e 
multiplicações indesejadas, e para assegurar uma melhor atribuição de fonte de 
origem, uma organização pode optar pela utilização de marcas-de-água nas suas 
digitalizações. A digitalização pode ser descarregada gratuitamente no website, 
mas para obter a imagem isenta de marca-de-água, é necessário entrar em con-
tacto com a organização e proceder ao seu respetivo pagamento. Reitera-se, 
porém, que o novo proprietário é livre nas suas ações, sobretudo se a obra original 
pertencer ao domínio público, estando aqui apenas em causa os direitos de pro-
priedade.

Exemplo de uma imagem com marca-de-água
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Caso prático
Quando uma biblioteca ou arquivo deseja digitalizar (multiplicar) o seu acer-

vo, e disponibilizá-lo pela internet (publicação) são frequentes os casos onde se 
têm de averiguar os direitos de autor. A situação legal relativamente ao acervo 
completo da biblioteca ou arquivo, deve, idealmente, estar documentada. Essa 
situação, deve acontecer independentemente de as obras se encontrarem prote-
gidas por direitos de autor ou não. Assim, quando os planos para a digitalização e 
publicação do acervo, ou parte dele, são feitos, os titulares dos direitos são locali-
zados rapidamente nos casos em que seja necessário solicitar permissão. Também 
se consegue averiguar quanto às condições que se encontram vinculadas à publi-
cação, ou averiguar se as obras em causa pertencem ao domínio público e estão 
isentas de direitos de autor. Adicionalmente, os benefícios de um registo completo 
da situação legal também incluem a possibilidade de estimar os custos que a im-
plementação da digitalização envolve, e o que a organização deve considerar 
quanto ao orçamento. Numa situação ideal, a questão legal relativa a cada obra 
ou objeto individual é conhecida. Porém, a prática mostra que esse cenário não é 
realista na maioria dos casos. Tal facto, deve-se em parte ao caráter intensivo que 
acarreta a mapeação da situação legal de um acervo completo. Logo, consiste 
numa prática recomendável e inteligente o mapear da situação legal e a realiza-
ção da digitalização/publicação em blocos do acervo e, posteriormente, proce-
der ao seu registo num plano plurianual.

É aconselhável manter a gestão dos direitos de autor atualizados e incorpo-
rados na organização. Por exemplo, aponte um momento anual fixo para averi-
guar o status das obras protegidas. Esse mesmo status pode sofrer alterações num 
período de um ano, dado que os direitos de autor expiram, os autores ou detento-
res dos direitos mudam a sua residência ou detalhes de contacto, ou as licenças 
expiraram, etc. Apesar destas múltiplas preparações e investigações relativas aos 
direitos de autor, ainda assim podem surgir reivindicações de direitos de autor. Esta 
incerteza, deve, no entanto, ser aceite. O impacto desse mesmo risco pode ser 
reduzido através da inclusão de um orçamento anual próprio, inserido no orça-
mento total da organização ou instituição. A incerteza jurídica também pode ser 
superada através do término de licenças coletivas para partes do acervo, como 
por exemplo, para a secção das obras anónimas. Mas também é possível optar 
por uma licença para uma parte maior, ou até mesmo para o acervo total. Ao ce-
lebrar tal acordo, observe criticamente até que ponto o acervo ou componente 
deste é coberto por esta licença coletiva, e, em que medida a organização está 
protegida contra possíveis reivindicações. Na relação com autores que não se en-
contram afiliados a uma entidade de gestão coletiva, acordos separados devem 
ainda ser celebrados. Uma licença CS não constitui uma apólice de seguro.

Para determinar quais as obras do acervo que se qualificam para uma pes-
quisa de direitos de autor, digitalização e publicação, a utilização da panorâmica 
ou perspetiva geral do acervo é um bom ponto de partida. Com base nessa per-
petiva geral, o responsável pode escolher quais as obras que serão examinadas 
relativamente aos direitos de autor, num plano plurianual, sendo depois digitaliza-
das e publicadas on-line.

Para a pesquisa sobre a proteção de direitos de autor de obras na coleção, 
o seguinte plano trifásico pode ser utilizado para os requisitos mínimos:[1]

Análise
• Divida o acervo de acordo com as datas de publicação das obras para 

determinar de uma forma global qual a parte do acervo que se encontra 
protegida por direitos de autor, e qual a parte que pertence ao domínio 
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público (isento de direitos). O ano de 1853 pode servir como uma linha 
divisória adequada entre o domínio público (mais antigo que 1852) e ma-
terial provavelmente protegido por direitos de autor (mais recentes do que 
1853). Com base na esperança média de vida europeia, que se situa nos 
82 anos, e adicionando 15%, temos 95 anos. Adicionalmente, 70 anos de 
direitos de autor após a morte do autor soma 165 anos. O ano corrente 
(2018 no momento de redação deste documento) menos 165 anos equi-
vale ao ano de 1853.[2] É necessário e sensato calcular este risco, pois não 
se pode confiar cegamente na conta matemática anterior; o autor pode 
ter produzido obras após os seus 95 anos e os direitos de autor apenas ex-
pirarem depois do previsto;

• Determine na generalidade se existem outros tipos de direitos relativos ao 
acervo ou a parte deste. Pense, por exemplo, em jornais e nas fotografias 
que os adornam. Essas fotografias, podem ser o trabalho de um fotógrafo 
freelancer, fazendo com que os direitos de autor das fotografias em ques-
tão não pertençam ao jornal onde foram publicadas, mas sim ao fotógra-
fo. Ao publicar jornais digitalizados on-line, é necessário obter permissão 
aos devidos editores e fotógrafos freelancers com antecedência;

• Determine globalmente quais as informações relativas ao autor ou ao de-
tentor de direitos de autor já conhecidas. Use a seguinte subdivisão: a. Per-
centagem conhecida, b. Percentagem desconhecida, c. Percentagem 
que pode ser conhecida após uma pesquisa;

• Documentar os resultados.

Escolhas estratégicas e política
A situação legal relativa aos direitos de autor da coleção de património, ou 

pelo menos parte dela (dependendo do planeamento plurianual), já se encontra 
mapeada na sua generalidade. Assim, não só foram registadas e devidamente 
documentadas as obras protegidas por direitos de autor, como também se proce-
deu ao registo de obras cuja duração da proteção expirou e que agora perten-
cem ao domínio público. Use as informações disponíveis para determinar quais as 
partes da coleção que se encontram elegíveis para digitalização, e decida quan-
to à utilização dessas cópias digitais. Faça as seguintes considerações:

• Existem recursos e tempo suficientes, e conhecimento suficiente disponí-
vel?

• Determine o que quer fazer: digitalizar e colocar on-line, ou digitalizar para 
preservação e disponibilização através de uma rede privada?

Elaboração
Agora que está determinado o que vai ser realizado e quando tal acontece, 

as seguintes atividades podem ser efetuadas:
• Determine para cada objeto se este se trata, ou não, de uma criação 

intelectual do autor. Por outras palavras, uma obra é considerada original 
quando esta é elaborada por meio de escolhas criativas e livres do autor, 
que lhe conferem um cunho pessoal. Quando uma obra fotocopiada é 
incluída no acervo, mas o original não se encontra presente, então a fo-
tocópia não se encontra elegível para digitalização, pois não se trata de 
uma preservação;

• Compile as percentagens de direitos de autor através do passo anterior 
das obras originais individuais, ou partes do acervo. Por exemplo: todas as 
obras do autor X estão isentas de direitos de autor, todas as obras do autor 
Y estão protegidas por direitos de autor até 2012, e para todas as obras do 
autor Z foram criadas licenças;
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• Registe a informação mínima relativa aos direitos de autor, preferencial-
mente por objeto, num registo separado na base de dados:
• Nome do autor;
• Detalhes do contrato do autor ou requerente legítimo;
• Ano da morte do autor;
• Ano da primeira publicação da obra;
• Informação adicional relevante sobre outro tipo de direitos da obra;
• Informação sobre outras licenças e uso autorizado.

• No processo de registo das obras, ou parte do acervo, é recomendado 
marcar as obras que pertencem ao domínio público com a Marca de Do-
mínio Público. A Marca de Domínio Público, não é necessária quando a 
distribuição é feita a partir de uma rede privada, mas quando a obra é 
disponibilizada através da Europeana, Flickr ou Wikimedia, então torna-se 
um requisito;

• Determine como os direitos de autor podem ser exibidos de uma maneira 
rápida e clara para os utilizadores e máquinas aquando da publicação 
(publicação on-line) da obra digitalizada;

• Para o caso das obras anónimas, explicite os detalhes da pesquisa e como 
esta foi realizada, e que fontes foram consultadas (pesquisa diligente). 
Uma licença pode ser possivelmente adquirida a partir de entidades de 
gestão coletiva.

[1] Parcialmente baseado no plano passo a passo publicado pelo DEN 
Kennisinstituut Digitale Cultuur, em: DE BASIS voor auteursrechtenbeheer.
[2] Para a maior parte da coleção de património, a duração da prote-
ção dos direitos de autor encontra-se vinculada ao autor. No caso de 
incógnita relativamente ao autor, o termo de proteção está vinculado 
ao ano da primeira publicação e os direitos de autor expiram 70 anos 
após essa data. O mesmo se aplica às obras em que o autor atua como 
uma pessoa jurídica (associação, fundação, instituição pública, etc.); o 
direito de autor também expira 70 anos após a primeira publicação. A 
duração da proteção dessas obras pode ser reduzida.
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Conclusão
Os direitos de autor dizem respeito ao direito que o autor (ou sucessor legal), 

de um trabalho de literatura, ciência ou arte tem para determinar como, onde e 
quando a sua obra entra no domínio público ou é reproduzida. Na Europa, e em 
quase todos os países, os direitos de autor surgem automaticamente através da 
legislação, sem a necessidade de formalidades, tais como o registo, renovação, 
aviso de direitos de autor © ou depósito.

Os primeiros contornos dos direitos de autor diziam respeito ao direito que pro-
tegia os editores, e não os autores, como se pratica hoje em dia. Eram concedidos 
privilégios e autênticos monopólios aos editores, para que estes pudessem proceder 
à impressão de livros, ou por outras palavras, à sua reprodução e publicação. O 
Estatuto da Rainha Ana (Grã-Bretanha, 1710) reconheceu, pela primeira vez, que os 
autores e não os editores seriam os detentores primários dos direitos de autor.

A nova era dos direitos de autor teve início com a Convenção de Berna em 
1886. Esta cooperação internacional foi o primeiro acordo multilateral entre na-
ções em matérias relacionadas com os direitos de autor. Esta convenção surge 
principalmente como o resultado do número confuso de tratados bilaterais entre 
nações, e com o objetivo de assegurar a proteção internacional das obras prote-
gidas por direitos de autor. Desde então, tem havido diversos diálogos e tratados 
internacionais. Os direitos de autor europeus são, para além da Convenção de 
Berna, baseados em vários destes tratados, pelo que não existe uma "lei universal" 
que se aplique a todos os países. Cada estado membro tem a sua própria legisla-
ção nacional, e a legislação europeia visa a harmonização gradual destas legisla-
ções nacionais de direitos de autor.

Em todos os estados membros da União Europeia, e na maior parte do mun-
do, o prazo de proteção do trabalho protegido por direitos de autor expira 70 anos 
após a morte do autor/criador. Aquando da digitalização e potencial publicação 
de coleções/acervos de património, os seguintes acordos devem ser considerados:

• Quando a obra é de autor desconhecido, o termo de proteção é vincula-
do ao ano da primeira publicação e os direitos de autor terminam 70 anos 
após essa data;

• O mesmo se aplica a obras de uma pessoa jurídica (por exemplo: asso-
ciação, fundação ou instituição pública); os direitos de autor terminam 70 
anos após a primeira publicação;

• Ao vincular o termo de proteção à primeira publicação, às obras que sur-
giram em volumes ou complementos distintos considera-se cada parte 
como uma obra separada.

O copyleft é baseado nos direitos de autor, e pode ser aplicado a todas as obras 
que se encontrem ao abrigo da legislação dos direitos de autor, como por exemplo, 
livros, artigos, fotografias, peças de teatro, filmes, músicas e websites. Embora a legisla-
ção atribua aos autores um controlo sobre a reprodução, distribuição e modificação 
dos seus trabalhos, sob uma licença copyleft, o autor renuncia a alguns desses direitos 
e afirma claramente o que é permitido ou não na utilização da sua obra.

Através do exemplo de três tipos de obras que se encontram em coleções de 
património, algumas características de direitos de autor são descritas:

• Os direitos de autor não protegem ideias, mas sim obras originais. Assim, os 
direitos de autor protegem a elaboração escrita da ideia, quer seja esta 
feita de forma analógica ou digital. Por exemplo, vejamos a ideia de Ro-
meu e Julieta, de William Shakespeare, que retrata a história de amor sobre 
dois jovens de famílias rivais, e que é frequentemente utilizada por outros 
autores. Neste caso, são as obras desses autores, baseadas e inspiradas na 
ideia de Romeu e Julieta, que são protegidas, e não a ideia;

• O autor (criador) e portanto, o detentor de direitos de autor é a pessoa 
que transforma uma determinada ideia numa obra física ou digital;
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• Para avaliar se uma obra se trata de uma obra original, e como tal, prote-
gida por direitos de autor, um cunho pessoal do autor necessita ser visível. 
A obra não deve apresentar-se como imitação de outra, e deve ser a pri-
meira do seu tipo. É também uma obra criada a partir de escolhas criativas 
e livres do autor;

• Cartas, diários e anotações pessoais carregam, por definição, um cunho 
pessoal do seu criador, e são, por isso, protegidas por direitos de autor. O 
destinatário e, posteriormente, a instituição que a gere torna-se proprietá-
ria da cópia física, mas não dos direitos de autor. Quando se procede à 
digitalização e à publicação de obras, é necessário examinar se os docu-
mentos ainda se encontram abrangidos pelos direitos de autor. Em caso 
afirmativo, é requerida a permissão ao detentor de direitos de autor para 
se realizarem as atividades pretendidas;

• Solicitar permissão para a digitalização e publicação de obras protegidas 
deve ser realizado com antecedência. Proceder à cópia e posteriormente 
disponibilizá-la on-line, a título de isenção de responsabilidade, e solicitar 
que o(s) possível(eis) detentor(es) reportem objeções à publicação, é algo 
muito arriscado. Em muitos casos, os titulares de direito dão início a proces-
sos judiciais. Este método não é recomendado.

As obras anónimas, são obras cujo autor ou detentor de direitos autorais é des-
conhecido e não pode ser identificado, pelo que a solicitação de permissão an-
tecipada não é possível neste caso. As obras anónimas podem ser disponibilizadas 
ao público sob certas condições. Uma dessas condições é a realização de uma 
investigação completa e minuciosa quanto ao(s) beneficiário(s) ou detentor(es) 
de direitos de autor; a pesquisa deve ser documentada (pesquisa diligente).

A disponibilização de documentos ou livros digitalizados para utilização pú-
blica através de uma infraestrutura de rede pode ser feita de duas formas: via 
internet e intranet. Diferentes regras aplicam-se a estes canais de publicação re-
lativamente aos direitos de autor. A publicação via internet quando as obras não 
apresentam os seus direitos de autor não é permitida, excepto no caso de obras 
anónimas. A publicação via intranet, por sua vez, é permitida ao abrigo de deter-
minadas condições; as bibliotecas e arquivos estão autorizadas a publicar quan-
do: a obra original integra o próprio acervo, a instituição não tem como objetivo 
a obtenção de uma vantagem comercial e a consulta da obra visa a pesquisa 
científica ou estudo. Porém, a natureza fechada da intranet é a característica que 
lhe confere a possibilidade de publicação das obras.

As bibliotecas ou arquivos que não visem fins comerciais também possuem 
autorização para efetuar cópias das obras através do processo de digitalização. 
O propósito destas cópias prende-se com a proteção da obra original da degra-
dação através da digitalização. Adicionalmente, para estas instituições pedir au-
torização para reprodução de obras não se apresenta como um requisito, desde 
que a obra original faça parte do acervo da biblioteca ou arquivo em questão.

Os direitos de autor são atribuídos a partir do momento de criação da obra, e 
não são necessárias formalidades adicionais. No entanto, para a obra ser elegível 
para a proteção de direitos de autor, a obra tem de cumprir o requisito da originali-
dade. Uma cópia ou digitalização de uma determinada obra não equaciona o con-
ceito de obra original, consistindo apenas numa reprodução de natureza técnica; as 
escolhas criativas e o respetivo cunho pessoal do autor estão em falta nestes casos.

As bibliotecas e arquivos fazem a gestão de muitas obras cuja proteção de 
direitos de autor se encontra expirada, o que indica que estas obras pertencem 
ao domínio público. Deste modo, estas obras são passíveis de reprodução através 
do processo de digitalização (fotografia digital, scanners), e mais tarde publicadas 
através da internet e disponibilizadas para venda por instituições dedicadas ao pa-
trimónio. No entanto, essas instituições apenas detêm os direitos de propriedade 
sobre as cópias digitais ou físicas, e não dos direitos de autor. Esses direitos já se 
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encontram expirados na versão original e a digitalização não atribui novos direitos 
de autor. As instituições de património devem procurar encontrar um modelo de 
receita que compense os investimentos realizados com o processo de digitalização, 
e até mesmo originar lucro. Quando os custos são ponderados  contra os benefícios, 
o modelo de receita falha regularmente o cumprimento do objetivo pretendido.

Medidas diferentes de precaução podem ser tomadas para contrariar esta 
tendência, nomeadamente o descarregamento e partilha legal das cópias e re-
produções das obras. Quando todas as ações administrativas são balançadas com 
os rendimentos obtidos, o lucro não é significativo, e é frequente imaginar se não 
seria uma melhor opção disponibilizar gratuitamente as digitalizações. O recurso à 
marca-de-água faz com que a fonte (organização de património) seja identificada 
e previne que sejam feitos descarregamentos e multiplicações indesejadas.

Nem todos os livros ou documentos presentes em acervos de bibliotecas e 
arquivos de património estão protegidos por direitos de autor; uma grande percen-
tagem integra o domínio público e essa mesma proteção é nula. Logo, é necessário 
realizar uma investigação sobre quais as obras protegidas por direitos de autor antes 
de se proceder à digitalização. O capítulo final exemplifica como o apuramento 
dos direitos deve ser organizado e executado. São também feitas sugestões sobre os 
itens que requerem atenção antes de se iniciar um processo de digitalização.

Possuir um mapeamento do acervo atual e completo de uma biblioteca ou 
arquivo relativamente à situação legal e respetivo registo, não constitui apenas 
uma forma ideal para a identificação dos detentores de direitos de autor; este ma-
peamento permite também estimar os custos e o tempo envolvido. Devido ao ca-
ráter intensivo que possui a atividade de verificar a situação legal, é aconselhável 
o mapear da mesma e a realização da digitalização/publicação em blocos do 
acervo, e posteriormente proceder ao seu registo num plano plurianual. No entan-
to, apesar das múltiplas preparações e investigações, ainda assim podem surgir 
reivindicações de direitos de autor, o que leva a alguma incerteza; essa incerteza 
deve ser aceite, pois o impacto do risco pode ser limitado. Por exemplo, através 
de um orçamento anual e licenças coletivas. Pode-se utilizar uma perspetiva geral 
do acervo para determinar quais as obras do mesmo que se qualificam para uma 
pesquisa de direitos de autor, digitalização e publicação.

São discutidas as três questões principais relativas à pesquisa dos direitos de 
autor, num plano passo a passo. Primeiro, a análise do acervo que será digitaliza-
da; em segundo lugar, efetuar escolhas estratégicas e formular políticas; e tercei-
ro, a compilação das informações reunidas nas duas primeiras etapas. Para reali-
zar os objetivos estabelecidos de forma simples e estruturada, incluiu-se um roteiro 
que pode fornecer ajuda.

Em suma, digitalize coleções de património com um plano bem estruturado, 
tenha em consideração os parâmetros legais e de direitos de autor, no início foca-
lize-se principalmente nas obras que são de domínio público (copyright expirado), 
e em obras protegidas por direitos de autor das quais seja detentor dos mesmos. 
Solicite também a autorização antecipada, no caso de se tratarem de obras pro-
tegidas das quais não possua direitos de autor.
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SISTEMA DE GESTÃO DE 
APRENDIZAGEM

Palavras-chave
Registo, login, módulos, questionários, filmes, instrutores/formadores, LMS, 

aprendizagem on-line e autoavaliação

Objetivos do Capítulo
Este capítulo tem como objetivo introduzir ao utilizador as funcionalidades 

da plataforma LMS. Irá aprender o que é o Sistema de Gestão de Aprendizagem 
(em inglês: Learning Management System – LMS) e como utilizar a ferramenta em 
questão. As várias funcionalidades serão explicadas em detalhe, e iremos acom-
panhá-lo no processo de registo na plataforma, bem como na instrução básica de 
alguns comandos.

Introdução
O nosso Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) pode ser acedido atra-

vés do website do nosso projeto, mobiledigit.eu, no menu “Training modules” (PT: 
Módulos de Formação). É gratuito e pode ser acedido em qualquer altura. No 
entanto, para ter acesso às funcionalidades, é necessário proceder ao registo na 
plataforma. 

A plataforma LMS reúne os nossos conteúdos, denominados módulos, e ain-
da outras ferramentas, como por exemplo os testes de autoavaliação para cada 
módulo e pequenos vídeos de formação. A informação contida nos módulos 
apresenta-se igual à deste manual, porém através do LMS existe a possibilidade 
de consultar este conteúdo noutras línguas. 

É necessário ressalvar o aconselhamento da leitura da Declaração de Prote-
ção de Dados e Aviso Legal.

Capítulo 8
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Para aceder aos módulos de formação, o utilizador deve ir a “Training Mo-
dules (PT: Módulos de Formação)” no topo do menu. Depois de ter efetuado o 
registo, é necessário fazer login, e um link para a plataforma LMS irá aparecer, “Go 
to LMS (PT: Ir para LMS)”. Ao clicar, o utilizador terá acesso aos módulos na língua 
previamente escolhida (no menu de cima).

1. Sistema de Gestão de Aprendizagem Mobile Digitizing

1.1. Registo e Login (na plataforma LMS/Módulos de Formação do 
mobiledigit.eu)

• Pode registar-se ao clicar na opção “Register (PT: Registo) que se encontra 
dentro do menu “Training Modules (PT: Módulos de Formação)”; 

• Preencha o formulário solicitado; 
• Pode fazer login acedendo a “Training Modules (PT: Módulos de Forma-

ção)” e depois a fazer “login”.

Fig. 1. Efetuar “Login”
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2. Estrutura dos módulos e funcionalidades
Existem 7 módulos na plataforma LMS, onde o conteúdo de cada um contém 

informação igual à deste manual. No entanto, na plataforma LMS a informação 
pode ser gratuitamente acedida on-line. Os módulos também estão disponíveis 
nas línguas dos parceiros MobiDig no nosso website.

Fig. 2. Visualização dos diferentes módulos no LMS

Cada módulo consiste em:
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• Secção de “palavras-chave”
• Objetivos do capítulo;
• Conteúdo do capítulo;
• Conteúdo principal do módulo (2 ou mais secções)
• Caso prático;
• Conclusão;
• Pequeno vídeo de formação;
• Glossário;
• Referências;
• Teste de autoavaliação para averiguação de conhecimentos obtidos 

após a leitura do módulo.

Fig. 3. Estrutura de um módulo
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Importante! Tem de clicar na opção “Enroll (PT: Inscrever)” no fundo da pági-
na de cada módulo para conseguir inscrever-se nos mesmos. Depois dessa ação, 
os vários componentes dos módulos estarão disponíveis.

Fig. 4. Estrutura do módulo na plataforma

2.1. Testes de Autoavaliação
No final de cada módulo está presente um pequeno teste de autoavaliação 

de conhecimentos. 
Cada teste contém 5 questões de escolha múltipla, com 3 alternativas pos-

síveis. 
A maioria das questões dispõem de uma resposta certa, sendo que existem 

questões onde estão contempladas mais do que uma resposta certa. Um forman-
do terá de atentar neste facto se desejar obter a pontuação máxima.  

Os testes de autoavaliação têm a duração de 10 minutos. No final, depois de 
carregar em “Complete”, os resultados são apresentados.
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2.2. Pequenos vídeos de formação
Cada módulo faz-se acompanhar de um pequeno vídeo criado pelos par-

ceiros do projeto MobiDig. Pode acedê-los através da consulta de cada módulo, 
com o título “Short Training Video (PT: Pequeno Vídeo de Formação)” ou através 
do canal de Youtube “Mobile Digitizing Project”.

3. Conta de Instrutor/Formador
A ferramenta LMS é bastante útil e pode ser utilizada não apenas para uma 

aprendizagem a título individual, como também pode ser utilizada em workshops 
e formações. Tal como mencionado anteriormente, a ferramenta LMS é gratuita, e 
qualquer pessoa pode efetuar registo.

Se é instrutor/formador e gostaria de ter uma conta de acordo com a fun-
ção, por favor contacte os administradores (iovedenski@scas.acad.bg, rosen@
scas.acad.bg) depois de efetuar o registo, para que os mesmos possam proceder 
à aprovação dos devidos acessos para a conta em questão. Caso seja necessá-
rio, os administradores irão contactá-lo(a) para inquirir sobre informações adicio-
nais. Depois de lhe terem sido atribuídos estes acessos, vai conseguir visualizar os 
resultados dos participantes no seu grupo.

Para questões e pedidos de ajuda relativos à utilização dos módulos de For-
mação, por favor contactar os parceiros MobiDig ou os administradores da plata-
forma: iovedenski@scas.acad.bg, rosen@scas.acad.bg, +359 88 8709 488 
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Acordo de Direitos de Autor da Organização Mundial da Propriedade Inte-
lectual (OMPI) – World Intellectual Property Organisation, WIPO: Tratado internacio-
nal sobre a legislação dos direitos de autor adotados pelos estados membros da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 1996, em Genebra, 
Suíça.

Aprendizagem ao longo da vida: Qualquer atividade de aprendizagem ao 
longo da vida que vise incrementar o conhecimento, capacidades e competên-
cias.

Biblioteca híbrida: é um termo usado por bibliotecários para descrever bi-
bliotecas que contêm uma combinação de recursos impressos tradicionais e um 
crescente número de recursos eletrónicos. [Wikipedia]

Cláusula da Nação Mais Favorecida: A Cláusula da Nação Mais Favorecida 
consiste num status, relacionado principalmente com o comércio internacional, 
que uma dada nação atribui a uma outra nação, e onde o país recetor nunca 
recebe condições menos favoráveis do país com a qual mantém relações. É um 
dos princípios básicos da Organização Mundial do Comércio. Os seus membros 
são, portanto, obrigados a tratar todos os outros membros de igual forma. Quem 
conceder uma vantagem a um país, é automaticamente obrigado a fazê-lo aos 
outros países.

Competências profissionais: Uma combinação de sucesso, ou seja, um con-
junto de conhecimentos, capacidades, competências, atitudes e comportamen-
tos que os funcionários possuem para atingir os resultados exigidos na sua profissão 
e respetiva organização. As competências são capacidades que são desenvol-
vidas através da aprendizagem, experiência e acumulação de conhecimento e 
aptidões.

Convenção de Berna: Um acordo internacional relacionado com os direitos 
de autor que foi aceite pela primeira vez em Berna, Suíça, em 1886.

Convenção Universal sobre o Direito de Autor: Acordo internacional que rege 
os direitos de autor, e que foi aceite pela primeira vez em Genebra, Suíça, em 1952.

Conversão: processo de transformação de média analógica (livros, docu-
mentos) em imagens digitais (imagens rasterizadas).

Copyleft: O copyleft consiste numa forma de licenciamento, e pode ser utili-
zado para manter as condições de direitos de autor para as obras. É considerado 
uma prática que disponibiliza à população o direito de distribuição livre de cópias 
e versões modificadas da obra. A obra publicada sob esta licença indica clara-
mente o que é permitido ou não na sua utilização.

Dedicação ao domínio público –CC0: A opção "sem direitos de autor reser-
vados" da Creative Commons, que significa renunciar a todos os direitos de autor 
e outros direitos similares que um autor detém aquando da criação de uma obra, 
dedicando esses direitos ao domínio público.

Digitalização móvel: Abordagem aos processos de organização de digitali-
zação utilizando equipamento móvel ou portátil. Os equipamentos são transpor-
tados até ao local onde se encontram os objetos, em vez do oposto, tal como 
sucede com os equipamentos tradicionais de digitalização.

Digitalização: Conversão de informação analógica em qualquer suporte 
(texto, imagens, etc.) em formato digital recorrendo a equipamentos eletrónicos, 
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(scanners, câmaras, etc.) para que a informação possa ser processada, armaze-
nada e transmitida através de equipamentos, esquemas digitais e redes. Integra-
ção de tecnologias digitais, como a televisão digital, na vida quotidiana, proce-
dendo à digitalização de tudo aquilo que pode ser digitalizado.

Digitalização: É um processo que consiste em fazer a leitura ótica de algo e 
transformá-lo num sinal digital, ou seja, permite disponibilizar um documento sem 
ser na sua forma original. Este processo é feito através de um scanner, que faz a 
leitura da documentação e permite a sua disponibilização on-line ou em qualquer 
outro suporte digital (computador, tablet, flash memory).

Direito de reprodução: Um direito de uso que proporciona o direito de multi-
plicar ou copiar uma obra (exemplo: direito concedido aos editores).

Direito de uso: Um direito económico de exploração, que pode ser utilizado 
para manter ou defender interesses materiais.

Direitos de exploração: Os direitos de autor proporcionam ao autor o direito 
exclusivo da publicação e reprodução da sua obra. Os direitos de exploração 
asseguram que apenas o detentor dos direitos de autor pode determinar se a sua 
obra pode ser explorada ou não.

Direitos Morais: São direitos relacionados com aspetos imateriais do autor, tais 
como a reputação, a integridade, e a ligação pessoal com a sua obra. Estes di-
reitos são inalienáveis e devem ser distinguidos dos direitos de exploração econó-
mica dos direitos de autor, que são usados para manter ou defender os interesses 
materiais.

Diretiva 2001/29/CE: Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu 
de 22 de Maio de 2001 sobre a harmonização de determinados aspetos dos direi-
tos de autor e direitos relacionados com a sociedade de informação.

Diretiva 2012/28/UE: Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu 
de 25 de Outubro de 2012 sobre a autorização de determinadas utilizações de 
obras anónimas.

Documento: Entidade física que contém informação em diferentes suportes, 
tais como o papel, pergaminho, fotografia, postais ou áudio.

Domínio Público: Obras cujos direitos exclusivos de propriedade intelectual se 
encontram expirados, perdidos, expressamente renunciados ou inaplicáveis.

Editores gráficos, software gráfico: refere-se a um programa ou coleção de 
softwares que permitem a um indivíduo manipular imagens, texto e modelos a 
partir de um computador.

Entidades de gestão coletiva: Um corpo, criado a partir da legislação de di-
reitos de autor ou através de acordos privados, que se envolve na gestão de di-
reitos coletivos. As entidades de gestão coletiva têm autoridade para licenciar 
obras protegidas por direitos de autor e cobrar pela sua utilização, como parte do 
licenciamento compulsório ou de licenças individuais negociadas em nome dos 
seus membros.

Formalidades: Requisitos legais que precisam ser cumpridos para a obtenção 
de direitos de autor numa determinada jurisdição (não ocorre na Europa). Exem-
plos: registo de direitos de autor, renovação dos direitos de autor, comunicação 
de direitos de autor © e depósito dos mesmos.

Harmonização: Legislação europeia que visa uma uniformização gradual 
das diferentes legislações relativas aos direitos de autor presentes nos vários esta-
dos membros.
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Humanidades Digitais (HD): consiste numa área de atividade académica na 
interseção de tecnologias digitais e de computação e as disciplinas das ciências 
sociais e humanas. [Wikipedia]

Imagem rasterizada (imagem de bitmap): imagem digital, que contém um 
determinado número de linhas e colunas de pontos. A cor dos pontos é codifica-
da usando o RGB (3 bytes para vermelho, verde, azul) ou o sistema CMYK (4 bytes 
para ciano, magenta, amarelo e preto).

Livro antigo: É considerado livro antigo todos os documentos impressos entre 
1501 e 1800. Estes exemplares têm materiais muito diversificados (tipo de letra, co-
lofão, marginália, etc.). O facto de ser livro antigo não implica necessariamente 
que este seja raro e/ou valioso.

Livro raro: Tal como o nome indica, algo pouco comum. Consideram-se livros 
raros, todos aqueles que são difíceis de encontrar: impressos antes de 1500, 1ªs 
edições, número de edições, marcas de proveniência, valor histórico, marginália 
importante, etc.

LMS: Acrónimo para Learning Management System (LMS, em português sis-
tema de gestão de aprendizagem), e consiste numa aplicação de software para 
administração, documentação, monitorização, reportar e entregar cursos educa-
cionais ou programas de formação.

Marca de Domínio Público: Símbolo utilizado para indicar que uma obra é li-
vre de restrições de direitos de autor conhecidas, e como tal, pertence ao domínio 
público.

Metadados: dados estruturados que são utilizados para descrever as ima-
gens, como “título”, “autor”, “formato do documento”, “data”, etc. O Dublin Core 
é o esquema de metadados mais comum para o conteúdo da web.

Multiplicação: Cópia ou reprodução de uma obra.
Obra original: Uma obra que não se apresenta como imitação de outra, ou 

seja, é a primeira da sua espécie. Carrega um cunho pessoal do autor. Obra que 
é criada por meio de escolhas criativas livres por parte do autor, que lhe conferem 
um cunho pessoal.

Obras Anónimas: Uma obra protegida por direitos de autor onde os detento-
res desses mesmos direitos têm paradeiro indeterminado e incontactável. Por ve-
zes o nome do detentor é conhecido, mas é impossível estabelecer contacto de-
vido à falta de detalhes adicionais (morada, telefone, endereço eletrónico, etc.).

País de origem: O país pertencente à Convenção de Berna onde a obra 
foi publicada. Quando uma obra é publicada em simultâneo (num prazo de 30 
dias) em vários países signatários da Convenção de Berna, o país com o termo de 
proteção inferior é considerado o país de origem. Se uma obra for publicada pela 
primeira vez num país não integrante da Convenção de Berna, ou se não for de 
todo publicada, o país de origem é o mesmo da nacionalidade do autor.

Pesquisa diligente: Uma pesquisa cuidada e minuciosa e devidamente docu-
mentada em relação ao detentor de direitos de autor. Quando este não conse-
gue ser encontrado, a obra é considerada anónima.

Preservação: Um conjunto de tarefas que visam proteger uma determinada 
obra.

Princípio da Igualdade: Esta doutrina afirma a igualdade de todos os estados 
membros (e seres humanos), e que estes devem receber igual tratamento à luz da 
legislação.
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Princípio do Uso Razoável: Conceito proveniente da legislação dos EUA rela-
tivo aos direitos de autor, que torna possível a utilização de obras protegidas por 
direitos de autor sob determinadas condições. Antes da reivindicação deste prin-
cípio, a finalidade da utilização tem de ser analisada.

Publicação: Tornar disponível uma obra para o grande público.
Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR): é uma tecnologia que permite 

converter diferentes tipos de documentos, tais como documentos em suporte físi-
co digitalizado, ficheiros PDF ou fotografias captadas por uma câmara digital, em 
dados pesquisáveis e passíveis de edição. (https://www.abbyy.com/en-ee/finere-
ader/what-is-ocr/) 

Reprodução: Multiplicação ou cópia de uma obra.
Text scanning: é uma técnica utilizada no processo de leitura, onde o utiliza-

dor tenta encontrar uma informação específica sem proceder à leitura integral da 
obra que está a ser lida. Por exemplo, quando um indivíduo se encontra a ler um 
itinerário, este procura informação relevante que estará relacionada com a sua 
viagem, ignorando a restante.

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA): Fe-
deração Internacional de Instituições e Associações Bibliotecárias – é o principal 
órgão internacional de representação dos interesses de bibliotecas e serviços de 
informação e dos seus respetivos utilizadores. É a voz global dos bibliotecários e 
restantes profissionais na área. (https://www.ifla.org/about) 

Tornar disponível: ver Publicação.
TRIPS (Acordo sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacio-

nados ao Comércio): Acordo legal internacional entre todas as nações membros 
da Organização Mundial do Comércio (OMC). Estabelece padrões mínimos para 
a regulamentação por parte dos governos nacionais para as variadas formas de 
propriedade intelectual nos países membros da OMC.
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Capítulo 1 
PRINCIPAIS PASSOS NA DIGITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ESCRITO

https://en.wikipedia.org/wiki/Digitization
https://techterms.com/definition/metadata
https://techterms.com/definition/repository

Capítulo 2 
SELEÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS; AVALIAÇÃO, PRIORIDADES E MOTIVAÇÃO
https://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/

view/1399/pdf_107 (acedido em11/10/2017)
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67764/000466884.

pdf?sequence=1 (acedido em 11/10/2017)
http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/126/84~ (acedido em 

11/10/2017)
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/27903/1/ulfl233805_tm.pdf (acedido 

em12/10/2017)
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/54310/000855777.

pdf?sequence=1 (acedido em 12/10/2017)
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/141/4/Manual%20de%20

digitalizacao%20de%20acervos.pdf (acedido em 12/10/2017)
http://purl.pt/resources/PoliticaDigitalizacaoBND.pdf (acedido em 

12/10/2017)
http://www.cinform-anteriores.ufba.br/vi_anais/docs/RubensRibeiroSilva.pdf 

(acedido em 12/10/2017)
https://www.ifla.org/fi les/assets/rare-books-and-manuscripts/rbms-

guidelines/guidelines-for-planning-digitization.pdf (acedido em 16/10/2017)
https://www.digitalnz.org/make-it-digital (acedido em 16/10/2017)
https://www.sct.embrapa.br/goi/manuais/GuiaDigitalizacao.pdf (acedido 

em 03/11/2017)
ht tp://porta ldeper iodicos .ec i .u fmg.br/ index.php/moci/ar t ic le/

viewFile/2852/1733 (acedido em 6/11/2017)
https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/1/101/1/CarlosACB_Monografia.

pdf (acedido em 08/11/2017)
 

Capítulo 3
ANÁLISE DE HARDWARE, AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA O PROCESSO 

DE DIGITALIZAÇÃO
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Gartner Identifies Six Key Steps to Build a Successful Digital Business https://
www.gartner.com/newsroom/id/2745517

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_scanning#/media/File:V-shaped-
cradle_-_en.svg

http://write.flossmanuals.net/e-book-enlightenment/scanning-book-pages/
static/ReadingandSugar-BookScanner_003-en.jpg

https://letterformarchive.org/
http://archivehistory.jeksite.org/chapters/appendixd.htm

Capítulo 4
SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO

Библиотеките днес – иновативни политики и практики. Доклади от 
Национална конференция на ББИА. Sofia, 2012.

Библиотечният и културен мениджмънт и информационно-
комуникационните технологии: Сб. с науч. докл. и съобщения от науч. конф. 
с междунар. уч., 3-4 септ. 2011, Бургас. Състав. Иванка Янкова, Таня Тодорова. 
Sofia: За буквите – О писменехь, 2011. 304 с.

Василева, Р. Управление на електронните ресурси в библиотеката. Sofia, 
„За буквите – О писменехъ“, 2014.

Горман, М. Нашите непреходни ценности. Библиотеките през ХХI век. УИ 
„Св. Климент Охридски“, Sofia, 2006.

Дончева, А. Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт. Учебник. 
ББИА, Sofia, 2014.

Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики. 
Сборник с научни доклади. „За буквите – О писменехъ“, Sofia, 2012.

Миланова, М. Библиотечни фондове и каталози. Учебник. ББИА, Sofia, 2013.
Станчева, С. Информационно обслужване в библиотеките. 

Информационна грамотност. „За буквите – О писменехъ“, Sofia, 2014.
Станчева, С. Образователни стратегии в библиотеките. Учебно помагало. 

„За буквите – О писменехъ“, Sofia, 2014.
Янакиева, Е. Библиотечно, справочно, библиографско и информационно 

обслужване. Учебник. ББИА, Sofia, 2013.
Янкова, Ив. Модерната библиотека. УИ „Св. Климент Охридски“, Sofia, 

2004.
Янкова, Ив. Нормативна уредба на библиотеките в България. „За буквите 

– О писменехъ“, Sofia, 2009.

https://www.europeana.eu/portal/en – 30.XI.2017
www.rfid-library.com - 22.XI.2017
https://www.ifla.org  – 30.XI.2017
https://www.iso.org/ – 30.XI.2017
http://www.bg.cobiss.net/ – 10.XI.2017
http://www.nalis.bg/  – 28.XI.2017
https://www.abbyy.com/en-ee/finereader/what-is-ocr/ – 30.XI.2017
http://www.isbd.org – 30.XI.2017
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http://dublincore.org – 30.XI.2017
https://www.loc.gov/marc/bibliographic/ – 29.XI.2017
https://www.abbyy.com/en-ee/ – 29.XI.2017
http://www.silverfast.com – 22.XI.2017

Capítulo 5
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO DE BAIXO CUSTO EM 

PEQUENAS BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E CENTROS COMUNITÁRIOS

GUIDELINES FOR DIGITIZATION PROJECTS for collections and holdings in the 
public domain, particularly those held by libraries and archives, IFLA, https://
www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-
projects-guidelines.pdf (acedido em 12/10/2017)

University of Texas libraries, Metadata Basics, https://guides.lib.utexas.edu/
metadata-basics/intro (acedido em 13/10/2017)

FLOSS Manuals, http://write.flossmanuals.net/e-book-enlightenment/
scanning-book-pages/ (acedido em 13/10/2017)

Capítulo 6
ABORDAGENS NA FORMAÇÃO DE GESTORES E DE STAFF DE BIBLIOTECAS E 

ARQUIVOS, E COMO IMPLEMENTAR A DIGITALIZAÇÃO NA SUA ORGANIZAÇÃO

Alexandrov, Ivan and Kalina Ivanova. Good practices in the work of the public 
library to increase the citizens' information literacy. <From RPL P.R. Slaveykov's, V. 
Tarnovo> // Information literacy models for training and good practices: with scientific 
papers and reports from a scientific seminar with international participation, 18-19 
oct. 2012, University of Economics, Varna / Composition. Tanya Todorova, Dobrinka 
Stoykova. - S., 2012, p.204-210.

Dimchev, Libraries with a mission. Pedagogy, 7, 2014
Ivanova, Kalina. The Lifelong Learning Program – an opportunity to realize 

ideas and share good European practices in Bulgarian libraries <From the RPL P.R. 
Slaveykov- Veliko Tarnovo>. // BBIA Online, 2015, No. 2, pp. 17-19.

Koeva-Yurchenko, The Public Liability of Public Libraries and their Role in a 
Democratic Society. / Public Liability of Public Libraries and Their Role in a Democratic 
Society

Kotsev, Human resources management in the organization. V. Tarnovo, 
Abagar, 2008

Mironova, Nadya Dimitrova. Innovative Approaches to Determining Training 
Needs / Nadia Mironova. / Scientific Papers of UNWE, T. 1 (2010), p. 251-300

Petkova, Roska and others. Human Resource Management: Planning and 
Development, Veliko Tarnovo, 2009

Stancheva, Information service in libraries. Information literacy. Sofia. Za 
bukvite, 2014. 202 p.

Todorova, Project development and management in the library and 
information sector. Sofia,

Vassilev, Information Society. Modern state and development opportunities 
in Bulgaria
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Vasileva, Electronic Resources Management in Libraries, Sofia, About the 
Letters - О писменехь, 2014

Blanchard, Nick. Training delivery methods, http://www.referenceforbusiness.
com/management/Tr-Z/Training-Delivery-Methods.html#ixzz50OdfjXRT (acedido 
em 28.11.2017)

Иванова, Соня. Libraries - Democratic Centers of the Information Society .// 
The needs of the information society and libraries: harmony or conflict. P., 2012. P. 32-
36., http://www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2011.pdf (acedido em 28.11.2017)

Handbook "Training of Trainers for Central Administration Employees", 
https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D8_Narachnik_
ObuchenieObuchiteli_n.pdf (acedido em 28.11.2017)

The LMS Archive - Policy Statement, https://www.lms.ac.uk/sites/lms.ac.uk/
files/library/Library%20%26%20Archives%20-%20Archive%20Policy%20Statement.pdf 
(acedido em 10.02.2018)

Modular training system, http://www.referati.org/modulna-sistema-za-
obuchenie/19364/ref (acedido em 6.12.2017)

National Strategy for Lifelong Learning 2014-2020, http://www.strategy.bg/
StrategicDocuments/View.aspx?Id=880 (acedido em 28.11.2017)

Training Needs Determination and Methods, https://www.kullabs.com/classes/
subjects/units/lessons/notes/note-detail/6814 (acedido em 29.11.2017)

Capítulo 7
DIGITALIZAÇÃO E DIREITOS DE AUTOR

Ars Aequi Libri (red.). (2016). Intellectuele eigendomsrecht. Nijmegen, The 
Netherlands: Ars Aequi Libri.

Drucker, W., L. Wichers Hoeth & G. Bodenhausen / Ch. Gielen (red.). (2017). Kort 
begrip van het intellectuele eigendomsrecht (12th ed.). Deventer, The Netherlands: 
Wolters Kluwer.

Fitzgerald, B. & J. Gilchrist (ed.). (2015). Copyright Perspectives. Past, Present 
and Prospect. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.

Frequin, M. (2015). Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk (2nd ed.). 
Den Haag, The Netherlands: Sdu Uitgevers.

Goldstein, P. (2001). International copyright: principles, law and practice. New 
York, United States of America: Oxford University Press, Inc.

Spoor, J. H., Verkade, D. W. F., & Visser, D. J. G. (2005). Auteursrecht, naburige 
rechten en databankrecht (3rd ed.). Deventer, The Netherlands: Kluwer.

Creative Commons (n.d.). About The Licenses. Retrieved March 2018, from 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en

DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (2017). DE BASIS voor auteursrechtenbeheer 
(ver 1.1). Retrieved November/December 2017, from http://www.den.nl/art/
uploads/files/BASIS-Auteursrechten.pdf

European Parliament and the Council of the European Union (2001). Directive 
2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information 
society (Copyright Directive). Retrieved November/December 2017, from http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF
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European Parliament and the Council of the European Union (2012). Directive 
2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on 
certain permitted uses of orphan works. Retrieved November/December 2017, from 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:P
DF

GNU Operating System (n.d.). What is Copyleft? Retrieved March 2018, from 
https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html

Ronan Deazley (2017). The Copyright Cortex. Retrieved November/December 
2017, from https://copyrightcortex.org

Wikipedia (n.d.). Berne Convention. Retrieved November/December 2017, 
from https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention

Wikipedia (n.d.). Copyleft. Retrieved March 2018, from
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
Wikipedia (n.d.). Copyright law of the European Union. Retrieved November/

December 2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_the_
European_Union

Wikipedia (n.d.). Creative Commons. Retrieved March 2018, from https://
en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Wikipedia (n.d.). Creative Commons license. Retrieved March 2018, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license

Wikipedia (n.d.). GNU Free Documentation License. Retrieved March 2018, 
from https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

Wikipedia (n.d.). TRIPS Agreement. Retrieved November/December 2017, 
from https://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement

Wikipedia (n.d.). Universal Copyright Convention. Retrieved November/
December 2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Copyright_
Convention

Wikipedia (n.d.). WIPO Copyright Treaty. Retrieved November/December 
2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/WIPO_Copyright_Treaty

Wikipedia (n.d.). World Trade Organization. Retrieved November/December 
2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization

World Intellectual Property Organization (WIPO) (1978). Guide to the Berne 
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