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Guia de Procedimentos do Projeto de Implementação de um Repositório Institucional 

O presente Guia foi desenvolvido no âmbito do estudo da dissertação de mestrado “Repositórios 

institucionais de ensino superior: o caso das instituições descentralizadas”. 

Pretendemos que seja uma ferramenta simples, objetiva e fácil de utilizar, que torne possível a verificação e 

controlo, das várias fases e componentes da condução do projeto de implementação de um Repositório 

Institucional, aumentando a probabilidade de sucesso. 

Neste sentido, é composto por Quadros e Listas de Verificação, das várias Fases e Ações do desenvolvimento 

do Projeto de Implementação de um Repositório Institucional, elencadas de forma esquemática, mas 

flexível, podendo ser adaptadas e desenvolvidas por outras instituições de ensino superior, neste contexto. 

O Guia foi desenvolvido mediante a consulta de documentação específica1 da disciplina de Gestão de 

Projetos, e adaptada pela autora, ao contexto dos Repositórios. 

 

                                                           
1
 Descrita na Bibliografia que consta no fim deste Guia, e cuja a consulta recomendamos para informações mais detalhadas. 
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1. Mapa de Identificação das Fases e Processos de Gestão do Projeto 

Fases 
Início Planeamento Execução Monitorização Fim 

Gestão 

Definição e 

Caracterização 

Análise da Situação: 

a) Identificação e diagnóstico atual da 

Universidade no seu conjunto; 
b) Levantamento de necessidades; 

Identificação da/s comunidade/s alvo do 

teste piloto (preferencialmente com 
influência organizacional) 

Estudos de Viabilidade e Sustentabilidade 

Desenvolvimento do Plano de Gestão do Projeto: 

Identificação dos parceiros 

Serviços; 
Tipologia de documentos e respetivos formatos; 

Escolha de hardware e software; 

Definição dos metadados 
Políticas de Gestão do RI 

Dirigir e gerir a execução do projeto desenvolvimento do projeto 

gestão das alterações 

Entrada do RI em 

modo de Produção: 

Disponibilização à 
restante comunidade 

académica 

Âmbito 

 Delimitação; 
Definição; 

Criação da estrutura de trabalho 

 Monitorização e controlo do Âmbito: Realização de uma 
memória descritiva 

de todo o processo. 

Recursos 

Humanos –RH 

(Capital 

intelectual) 

 Planeamento dos RH: 

definição do perfil de competências a cada função e 

tarefa a ser desenvolvida; 

Reunir a equipa de projeto de acordo 

com os perfis definidos; 

Plano de Formação 

Controlo da Qualidade: 

Avaliação dos RH 

nova Formação; 

ajustes atuação e procedimentos. 

 

Tempo 

 Descrição das atividades; 
Sequência das atividades; 

Estimativa dos Recursos por atividades (humanos, 

materiais, financeiros, e etc); 
Estimativa da duração das atividades 

Elaboração do Cronograma 

Verificação dos prazos:  
Relação: atividade – recursos – 

cronograma 

possíveis ajustes 

Controlo do cronograma  

Custo 

 Estimativa de custos por atividade; 
Elaboração de um orçamento global 

 Controlo dos custos: 
Previsão – eventuais desvios – respetiva 

cabimentação 

 

Qualidade 

 Planeamento da Qualidade: 

levantamento de normas e requisitos legais; 

processos; 

serviços; 

RH; 
- definição de indicadores válidos e relevantes 

Verificação da qualidade na execução 

com o definido no plano para a 

Garantia da Qualidade 

(relação: custo – RH – serviços - 

desempenho) 

Controlo da Qualidade: 

( da relação: custo – RH – Desempenho) 

modelo 

sistema (soft e hardware); 

metadados; 
adequação a todos os documentos que se 

pretende depositar 

flexibilidade, 
escalabilidade 

 

Comunicação 

 Planeamento da comunicação. Comunicar com: 

equipa; parceiros; comunidade do teste piloto; 
Equipa Reitoral, restantes UO, etc. 

Comunicar o quê?: Fases e Atuação (descrição de 

processos), Eventos, Formação, Workshops, 
Reuniões da equipa, … 

Comunicar como: Relatórios síntese, Circular, 

Boletim Informativo; Workshops, Newsletter, … 

Disseminação dos Documentos 

definidos no Plano de Comunicação;  
Distribuição da informação; 

Arranque do trabalho com a/s 

comunidade/s piloto 

Realizar testes; 

Relatórios parciais de desempenho do 
protótipo c/descrição pormenorizada do 

funcionamento de todos os módulos/serviços:  

documentos; depósito; pesquisa/ resposta; 
esquema de metadados; etc 

Feedback: comunidade piloto, RH, etc 

Elaboração 

Relatório Final ou 
Memória descritiva 

do Projeto: 

Procedimentos, 
desvios, falhas, 

solução de 

problemas, etc 

Gestão de 

Problemas 

(Riscos) 

 Planeamento da Gestão do Risco/Problema: 

Identificação de problemas nas relações: 

serviços – desempenho do sistema; 
serviços –RH; 

RH – sistema; sistema-serviços – parceiros); 

Elaborar uma Análise qualitativa e quantitativa; 
Planear a resposta ao Risco 

Verificação da execução com o 

Planeamento da Gestão do Risco: 

identificação do risco – aplicar 
resposta 

Monitorização e controlo do Risco  
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2. Lista de verificação das Fases e Procedimentos da Gestão do Projeto 

Gestão do Projeto 
Sim/ 

Não 
Responsabilidade Ações a realizar Prazos 

Início do Projeto     

Diagnóstico atual     

Levantamento de necessidades     

Estudo de Viabilidade     

Estudo de Sustentabilidade     

Planeamento     

Definição dos parceiros     

Serviços     

Tipo de documentos e respetivos formatos     

Escolha de hardware e software; metadados     

Definição das Políticas de Gestão do RI      

Âmbito     

Delimitação;     

Definição;     

Criação da estrutura de trabalho     

Estudar Legislação em vigor     

Recursos Humanos –RH     

definição do perfil de competências para cada função/ 

tarefa a ser desenvolvida: 

    

técnicas     

comportamentais     

específicas     

Gestão do Tempo     

Plano de Descrição das atividades     

Plano de Sequência das atividades     

Estimativa dos Recursos por atividades (humanos, 

materiais, financeiros, e etc) 

    

Estimativa da duração das atividades     

Elaboração do Cronograma     

Custo     

Estimativa de custos por atividade     

Elaboração de um orçamento global     

Qualidade     

Elaboração de um plano de controlo da qualidade com 

definição de indicadores válidos e relevantes para: 

    

Processos     

Serviços     

RH     

Desempenho do software     

Desempenho do hardware     

Levantamento de normas e requisitos legais (caso se 

apliquem) 

    

Comunicação
2
     

Preparação de um Plano de comunicação:     

c/Equipa     

c/Parceiros     

c/Comunidade que servirá ao teste piloto     

Gestão de Problemas / Riscos     

Identificação de problemas nas relações: 

serviços – desempenho do sistema; 

    

RH - serviços;     

RH  – sistema;     

Parceiros  - Sistema – Serviços     

Elaborar uma Análise qualitativa e quantitativa;     

Planear a resposta ao Risco     

                                                           
2 Aqui a Comunicação está implícita a transmissão de informação, atualizações, explicações sobre procedimentos, serviços, funcionamento, etc.  
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A lista acima deverá ser desenvolvida consoante todas as ações e ou tarefas identificadas como necessárias 

às fases do projeto. Posteriormente consoante cada Ação/tarefa a realizar na Execução e Controlo do 

Projeto e cumprir as especificidades do plano, pode-se elaborar documentos distintos, que sirvam como 

listas ferramentas de ou de verificação e controlo em forma de Matriz ou Lista (checklist), como abaixo se 

demonstra: 

3. Lista de verificação para cumprimento dos requisitos 

 
Campo de Atuação 

Verificação 

(Sim/Não) 
Responsável 

Data 

conclusão 

1 O enquadramento do RI na Instituição    

2 os parceiros envolvidos    

3 a estrutura e funcionalidades do RI     

4 as dependências críticas do RI    

5 cronograma dos trabalhos    

6 aspetos financeiros    

7  capital humano envolvido;    

8 definição do perfil de competências a cada função e 

tarefa a ser desenvolvida, 
   

9 o plano de formação;    

10 configurações do sistema,    

11 controle de qualidade    

12 definição das políticas de gestão das coleções e de 

depósito 
   

… …    

O Quadro acima elenca os aspetos da “Ilustração 24 - Tabela com alguns elementos a constar no 

Planeamento do RI”, referido na dissertação, que pode ser mais/menos desenvolvida. 

Abaixo exemplificamos como a Lista acima pode ser desenvolvida permitindo uma gestão mais detalhada 

com a especificação das Ações/Tarefas a serem realizadas: 

4. Matriz de descrição de Ações/tarefas 

 Campo de Atuação Objetivo Descrição da Ação/Tarefa 
Sim/ 

Não 

1 
O enquadramento do RI na 

Instituição 

Caracterização da Universidade Estudo da cultura organizacional: o 

todo e as partes; 

 

Levantamento de necessidades 

expectativas  

Ação junto dos órgãos de Gestão da 

Universidade, reunião, entrevista; 

 

2 
Identificação dos parceiros 

envolvidos 

Caracterização das comunidades Ação junto dos órgãos de Gestão 

das UO (7 Escolas/UTL) - reunião 

 

Levantamento de necessidades 

Expectativas 

Travar conhecimento c/ funcionários 

de Biblioteca, Centros Doc. e Bib. 

Depart. das UO (7 Escolas/UTL) 

 

Levantamento de necessidades 

Expectativas 

Entrevistas : Investigadores, 

Docentes, alunos (avançados) 

 

 …    
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4.1. Matriz de descrição de Ação/tarefa, Executante e Prazos 

 
Campo de Atuação Descrição da Ação/Tarefa Executante Prazos 

Sim/ 

Não 

1 
O enquadramento do RI na 

Instituição 

Estudo da cultura organizacional: o 

todo e as partes; 

(Tít./Nome)   

Ação junto dos órgãos de Gestão 

da Universidade; 

   

2 
Identificação dos parceiros 

envolvidos 

Ação junto dos órgãos de Gestão 

das . das UO (7 Escolas/UTL) 

   

Conhecimento junto a funcionários  

de Biblioteca, Centros Doc. e Bib. 

Depart. das UO (7 Escolas/UTL) 

   

Entrevistas : Investigadores, 

Docentes, alunos (avançados) 

   

 …     

No quadro acima exemplificamos como a “Matriz de descrição de Ações/tarefas” pode ser desenvolvida 

permitindo, uma maior granularidade no controlo das Ações/Tarefas e quem executará a tarefa pela sua 

execução e inserção de datas limite (prazos). 

4.2. Matriz de Responsabilidades 

 
Descrição da Ação/Tarefa Gestor do Projeto Informático 

Catalogador / 
Reg. 

… 

1  Escolha dos Metadados (DA) (DC) (DC)  

…  … … … … … 

Siglas Utilizadas: 
Deve Rever (DR) 
Deve ser Consultao (DC) 
Deve Aprovar (DA) 
Pode ser Consultado (PC) 
Deve ser Notificado (DN) 
Executa (EX) 

A seguir é elaborado um modelo de documento que poderá ser útil ao mapeamento e controlo da execução 

das atividades na sua totalidade. 
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4.3. Mapa global de controlo de execução das atividades 

 
Campo de Atuação Descrição da Ação/Tarefa 

Estimativa da 

Duração 

Data de 

início 

Data 

de fim 
Dependências 

Critério de 

Conclusão 
Responsável Observações 

1 
O enquadramento do RI na 

Instituição 

Estudo da cultura organizacional: o 

todo e as partes; 
       

Identificação da Ação junto dos 

órgãos de Gestão da Universidade; 
       

2 
Identificação dos parceiros 

envolvidos 

Identificação da Ação junto dos 

órgãos de Gestão das UO (7 

Escolas/UTL) 

       

Reuniões c/ a funcionários de 

Biblioteca, Centros Doc. e Bib. 

Depart. das UO (7 Escolas/UTL) 

       

Elaboração do Guião da Entrevista 

(levantamento de necessidades) 
       

Entrevistas: Investigadores, 

Docentes, alunos (avançados) 
       

 …         

Este mapa poderá ser útil para verificação da consecução dos trabalhos. A indicação das “Dependências”, i.e. a identificação clara de onde se insere esta tarefa e da 

sua implícita relação com os trabalhos seguintes. A título de exemplo, as “Entrevistas” não podem ser feitas sem o respetivo “Guião da Entrevista” estar feito e com 

os critérios de avaliação definidos. 

Identificar um “Critério de Conclusão” é clarificar em que ponto o trabalho pode ser considerado como concluído. Por exemplo o Guião da Entrevista pode ser 

considerado concluído mesmo antes da Matriz de recolha e tratamento das respostas ter sido finalizada e testada. 
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5. Modelo de Descrição dos Custos por Atividade e /ou Orçamento 

N.º Descrição da/s atividades Custo Quantidade 
Custo 

Unitário (€) 

Custo 

Total (€) 

1 

 Fatores na elaboração dos custos: 

Pessoal/Horas de Mão-de-obra 

Materiais e consumíveis 

Software 

Hardware 

Formação 

Outros Custos 

   

Total da Atividade    

2 

 Fatores na elaboração dos custos: 

Pessoal/Horas de Mão-de-obra 

Materiais e consumíveis 

Software 

Hardware 

Formação 

Outros Custos 

   

Total da Atividade    

… … … … …  

 

Total do Projeto 

Fatores na elaboração dos custos: 

Pessoal/Horas de Mão-de-obra 

Materiais e consumíveis 

Software 

Hardware 

Formação 

Outros Custos 

   

Total do Projeto    

Identificação e caracterização dos parceiros no projeto 

Para identificação e caracterização e dos parceiros do Projeto, poderá preencher a respetiva matriz de 

parceiros abaixo delineada e de seguida transpor para o quadro seguinte, já delineando algumas ações ou 

estratégias a seguir consoante cada parceiro identificado. 

6. Matriz de Gestão de Problemas/Risco e Plano de Contingência 

Risco Descrição  Probabilidade 
1
 Impacto 

2
 Ação 

3
 Contingência Resposta Obs. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1 Probabilidade: Alta/Média/Baixa  
2 Impacto: Alto/Médio/Baixo 
3 Ação: Controle/Evitar/Transferir/Absorver 
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7. Matriz de Parceiros 

 

8. Análise de Parceiros 

ID Parceiro Classificação do 
parceiro 

Importância Estratégias 
para 
Envolvimento 
do Parceiro 

Fase do 
Projeto 

Quem? 

Identificação 
(nome, 
departamento e 
UO/Escola) 

Elementos 
p/classificação 
1. Parceiro cujo 
apoio é crítico 
para o projeto; 
2. Parceiro para 
consulta ou 
mediação; 
3. Parceiro 
importante mas 
pouco 
participante; 
4. Parceiro não 
prioritário 

a) importância do 
parceiro no RI; 
b) importância do 
RI para o parceiro 

Como 
conquistar 
este parceiro  

A ação cabe 
em que fase 
de execução 
do projeto? 

Responsável 
pela ação / 
Quem irá 
atuar para 
conquistar/
manter/ 
informar o 
parceiro 

Regulamentação do RI 

No que diz respeito à Política de Gestão e desenvolvimento do Repositório deve-se ter em consideração 3 

fatores principais: 

1) Conteúdos – formatos, tipos de documentos, etc: 

2) Coleções – constituição da coleção, como são administradas e organizadas; 

3) Direitos de autor e de propriedade intelectual inerentes às coleções e documentos. 

Neste caso, pode-se elaborar uma lista de verificação com base nos seguintes aspetos: 

 

 

 

 

Influência Alta 

Influência Baixa 

Interesse 
Baixo 

Interesse 
Alto 

Parceiros úteis para consulta 
ou mediação, promover Ações 
para  Manter Satisfeitos 

Parceiros cujo apoio é crítico 
para o projeto, promover 
Ações para Envolver e Manter 
Satisfeitos 

Parceiros pouco 
participantes, promover 
Ações para Manter 
Informados 

Parceiros não prioritários, 
promover Ações para 
Monitorizar 
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9. Lista de verificação de elementos-chave na definição de políticas de Gestão e 

Desenvolvimento do RI 

Questão Descrição 

Que tipos de material serão depositados no RI? [Ver 
quadro 13] 

 

O trabalho de quem (autor, comunidade, …) será 
aceite? 

 

Quais os documentos que necessitam de políticas 
obrigatórias? 

 

Critérios de constituição da coleção: quem 
determina, estabelece e autoriza a adesão? 

 

Como está o repositório estruturado – por 
Faculdades, autores, departamentos, … 

 

Possui plano de contingência caso uma das 
comunidades, departamentos, … deixe de existir? 

 

Que direitos e responsabilidades têm as bibliotecas 
ou os que gerem coleções de conteúdos digitais? 

 

Que princípios orientadores utilizar para a 
submissão e organização? 

 

Criação de políticas de privacidade para membros 
registados? 

 

Quem detêm os direitos de autor e de propriedade 
no caso da Teses? 

 

Alguns serviços ou acessos do RI serão gratuitos ou 
pagos? 

 

Autorizar o acesso restrito ou períodos de embargo 
a alguns conteúdos (Patentes, determinação dos 
autores, …) 

 

Que período de inatividade considera aceitável para 
o seu sistema? 

 

Possui informação suficiente sobre as questões 
atuais de licenciamento e direitos de autor? 

 

Quais os formatos de preservação suportados e qual 
o limite? 

 

Podem os documentos ser eliminados ou só 
ocultados? 

 

Quem está autorizado a inserir metadados?   

A recomendação no que diz respeito à elaboração de políticas de gestão e desenvolvimento do RI, é que 

primeiro sejam consultados os Regulamentos e outras Políticas da Instituição em vigor. 

Definição do modelo 

Se já delineou os procedimentos anteriores, então já se encontra no ponto em que pode definir o modelo de 

RI a ser desenvolvido na Instituição. 

Um repositório digital de conteúdos pode ser desenvolvido com base em 5 modelos, que se encontram 

definidos horizontalmente no quando abaixo. O modelo escolhido deverá responder satisfatoriamente às 

questões elencadas na coluna à esquerda «quem paga? paga o quê? para quê? a quem? por quê?». 
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10. Modelo de Repositório 

 
Modelo 

Institucional 

Modelo de 

financiamento 

público 

Modelo 

comunitário 

(temático) 

Modelo 

sujeito a 

subscrição 

Modelo 

Comercial 

Quem paga?      

Como paga?      

Para quê 

paga? 
     

A quem paga?      

Porquê paga?      

O Quadro abaixo (11.) serve para a verificação da adequação do modelo escolhido por ter em consideração, 

outros requisitos: os 3 aspetos alinhados horizontalmente Viabilidade, Sustentabilidade e Adaptabilidade, 

dizem respeito às perspetivas a curto e longo prazo; e as listadas verticalmente à esquerda correspondem às 

áreas de atividade do repositório tendo em conta a escolha do modelo e o respetivo desenvolvimento e 

gestão. 

11. Matriz de análise para verificação do Modelo 

 Viabilidade Sustentabilidade Adaptabilidade 

Modelo de RI: 

é viável? 

é sustentável? 

é adaptável/flexível? 

Atinge as necessidades e 

preferências dos parceiros? 

 

 

 

Quais os custos esperados? 

 

O RI é adaptável? 

 

Desenvolvimento e 

âmbito do RI: 

é viável? 

é sustentável? 

é adaptável/flexível? 

Pode ser desenvolvido e 

implementado? 

 

 

 

Os recursos disponíveis 

condizem com o 

investimento? 

 

 

É resiliente? 

 

Gestão do RI 

é viável? 

é sustentável? 

é adaptável/flexível? 

Pode ser gerido com sucesso? 

 

 

 

É adaptável e flexível? 

 

Permanecerão os parceiros 

interessados e envolvidos? 

 

 

Capital humano  

No que refere ao Capital humano ou Recursos Humanos (RH), como é mais conhecido, afetos ao RI, convém 

elaborar-se primariamente um quadro de Habilitações e/ou Competências que por Serviço e/ou Função a 

ser desempenhados no desenvolvimento do Repositório. E se possível, equacionar o tempo que o 

Serviço/Função necessita de dedicação. 

12. Matriz de rastreio de Competências – Funções 

Serviço Função 

Habilitações / 

competências 

Profissionais 

Colaborador 
% tempo dedicado 

ao RI 

Categoria do 

Colaborador 

Apoio 

Informático 

Gestor de 

sistemas 

Lic./ experiência prof. 

Comprovada 

[Nome] [100% - fase inicial] 

[50% em Produção] 

[Preencher] 

      

      

Na Matriz acima, procede-se à esquematização das diversas funções a serem desempenhadas e delineando 

o perfil de competências e habilitações exigidas à execução eficaz e eficiente das funções. 
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13. Mapa de Gestão de Colaboradores - Competências 

Nome 

Habilitações/ 

Competências 

Profissionais 

% tempo 

dedicado ao RI 
Serviço Função Categoria Tipo de Vínculo 

[nome] 
Técnico Informática 

N.1 
50% 

Dep. 

Informática 

Gestor 

de 

sistemas 

Técnico 
Contratado 

Tempo integral 

       

       

O Mapa acima, numa primeira fase, procede-se ao levantamento de colaboradores e respetivas funções 

atuais, competências e habilitações e a uma estimativa do tempo que necessitará estar dedicado ao 

desenvolvimento e funcionamento do RI. 

Este mapa pode ser utilizado em Instituições que tanto pretendam iniciar o RI utilizando colabores internos, 

como às que pretendam reorganizar o RI local, melhorando o seu desempenho. 

Elaboração do Calendário de execução 

Será fundamental que o projeto tenha um princípio meio e fim. Poderá ser elaborado um Calendário de 

Execução com as fases principais do projeto, sem descrição de tarefas onde é definido o início e o fim. 

Exemplificamos no quadro abaixo: 

14. Calendário de execução do Projeto 

Calendário Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Projeto 
Janeiro 2013 Dezembro 

2013 
            

Âmbito               

Recursos Humanos –RH 
(Capital intelectual) 

              

Tempo               

Custo               

Qualidade               

Comunicação               

Gestão de Problemas (Riscos)               

Leitura: 

 Período do Projeto 

 Fase de Planeamento 

 Períodos de Verificação 

 Controlo e Monitorização 
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14.1. Calendário de execução de Ações/Tarefas 

Mês 

Tarefa Descrição Importância Início Fim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 

Entrevistas 
Elaboração dos 
Inquéritos 

Alta 5/01 15/01                 

Entrevistas 
Marcação das 
entrevistas 

Alta 10/01 15/01                 

Entrevistas 
Realização das 
Entrevistas 

Alta 16/01 16/02                 

Entrevistas 
Tratamento dos 
dados 

Alta 17/02 28/02                 

                     

Importância: Alta/Média/Baixa  

 Desenvolvimento 

 Execução 

 Análise de resultados 

  

A elaboração de um Calendário para as diversas tarefas, torna-se essencial para o controlo dos prazos do 

projeto não serem ultrapassados. Nele constará a tarefa, Grau de importância no Projeto (ex.: tarefas que se 

não cumpridas, entravam outras funções, prejudicando todo o desenvolvimento dos trabalhos). Esse plano 

deverá constar num mapa de previsão mensal, como acima demonstrado. 

Controlo de Custos 

Face ao Calendário elaborado, será também útil a criação de um mapa de controlo de custos, para 

verificação do cumprimento do orçamento inicial.  
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15. Mapa de Controlo Orçamental 

Controlo de custos Orçamento Custo real Desvio (+/-) 

N.º 
Descrição da/s 

atividades 
Fator de Custo Quant. 

Custo 
Unitário 

(€) 

Custo 
Total (€) 

Quant. 
Custo Unitário 

(€) 
Custo Total 

(€) 
Quant. 

Custo Unitário 
(€) 

Custo Total 
(€) 

 

 Fatores na elaboração 

dos custos: 

Pessoal/Horas de 

Mão-de-obra 

Materiais e 

consumíveis 

Software 

Hardware 

Formação 

Outros Custos 

   

      

  Total da Atividade          

 

 Fatores na elaboração 

dos custos: 

Pessoal/Horas de 

Mão-de-obra 

Materiais e 

consumíveis 

Software 

Hardware 

Formação 

Outros Custos 

   

      

  Total da Atividade          

 … … … …        

 Total do Projeto 

Fatores na elaboração 

dos custos: 

Pessoal/Horas de 

Mão-de-obra 

Materiais e 

consumíveis 

Software 

Hardware 

Formação 

Outros Custos 

   

      

  
Total do Projeto 
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Depósito e Gestão de conteúdos 

Este ponto pretende fazer o levantamento exaustivo da documentação que será autorizada no repositório, e 

respetivos formatos. Este estudo requer um bom conhecimento tanto da produção institucional bem como 

os sistemas e aplicações utilizadas na sua produção. 

Esta lista, será útil na determinação das políticas de Gestão e desenvolvimento do Repositório. 

16. Conteúdos autorizados a depósito  

Descrição Formato 
Verificação 

Sim/Não 

Produção Científica institucional   

Teses e Dissertações   

comunicações em congressos   

cartazes e posters   

Preprints & post-prints   

Materiais audiovisuais   

Revistas da Instituição   

Patentes   

Datasets   

Software   

Imagens   

Projetos de estudantes   

…   

Documentos Institucionais Formato Verificação 
Sim/Não 

Revistas de informação institucional editadas pela 
Instituição em qualquer suporte, 

  

Regulamentos e despachos administrativos   

Documentos de arquivo   

Cartazes   

posters,   

documentos de trabalho   

relatórios técnicos   

registos audiovisuais de eventos realizados   

…   

Documentação de Apoio ao Ensino Formato 
Verificação 

Sim/Não 

Sebentas,   

guias de estudo,   

manuais de exercícios,   

Material audiovisual,   

Simuladores,   

Bibliografia de disciplinas   

Apresentações usadas nas aulas   

Avaliações   

Guias de laboratório.   

Blogs/Fórum   

…   
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Definição de serviços disponibilizados 

A criação de um conjunto de serviços de suporte ao repositório terá de levar em consideração alguns 

aspetos que se elencam na tabela abaixo: 

17. Matriz de Estudo para Desenvolvimento/Criação de serviços 

Qual a missão/objetivo do Repositório? 

 

Que conteúdos aceitará? 

 

Público Alvo / a quem se destina ? 

 

Principais parceiros/ a quem interessa? 

 

Qual o  custo que pode suportar? 

 

Cobrará os serviços? 

 

Quais os serviços prioritários? 

 

Quais são as prioridades a curto, médio e longo prazo? 

 

Outras questões, relevantes para a Instituição 

 

 

Subjacente à criação e desenvolvimento de serviços para o RI, considera-se imprescindível a análise das 

necessidades identificadas na Instituição e das suas expectativas reais quanto ao que esperam que um RI 

faça/seja. 

Dessa análise poderão surgir ideias que ajudarão a desenvolver serviços realmente úteis, melhorar ou 

adequar os serviços considerados elementares no RI (ex.: a ingestão/depósito, interface de trabalho e 

pública do utilizador/comunidades académicas, …). 
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18. Modelo de Proposta de Apresentação do Projeto3 

1. Identificação do Projeto 

Designação:  

Área:  

Data de início e Fim  

Responsabilidade/Gestão do Projeto  

1. Objetivo geral do Projeto do RI 

(Descrição sucinta do que se pretende executar e critério de conclusão) 

 

2. Justificação do projeto 

2.1 - Identificação do Problema/Necessidade - descrição breve. 

(Descrição breve do Problema/Necessidade Identificada) 

 

2.2 – Contextualização da envolvente do problema com o alinhamento do projeto com a estratégia da 

Universidade 

(Descrição breve da envolvente do problema e seu respetivo alinhamento com a Plano Estratégico da Universidade) 

 

2.3 – Benefícios Esperados 

(Impactos previstos do RI na Universidade) 

Ex.: 

Posicionamento estratégico competitivo: 

Melhoria da comunicação interna/externa entre Investigadores, Docentes, etc: 

Serviço avançada de apoio ao ensino e investigação da Universidade 

O KnowHow interno Institucional é desenvolvido – aspeto intrínseco a uma Research University 

3. Objetivos e serviços 

3.1 – Metas e objetivos: Lista 

(Listar as metas e objetivos relevantes) 
Ex.: 

Posicionamento nos Rankings 
Cumprimento de Diretrizes Europeias para o apoio à investigação e ensino… 

3.2 – Serviços 

(Descrição dos Serviços a desenvolver) 

 

                                                           
3
 Comumente chamado “Termo de Abertura do Projeto” ou Project Charter em inglês. 
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3.3 – Requisitos 

(Características, funcionalidades do sistema, aplicações e serviços) 

 

4. Aspetos considerados determinantes de sucesso: 

(Definição de Prioridades e as condições a serem atendidas para o sucesso do projeto) 

Ex.: RH, suporte de tecnologia, … 

 

5. Hipóteses, pressupostos e constrangimentos 

(Fatores internos e externos identificados que afetam a execução do projeto - Análise SWOT do Modelo de RI) 

 

6. Orçamento Global 

(Estimativa das principais componentes/fatores de custo) 

 

7. Anexos considerados relevantes à compreensão e análise da proposta 

(Enunciar os anexos) 

 

8. Aprovação 

(Identificar as necessárias à aprovação do projeto. Assinaturas e datas) 

Gestor do projeto 

Orgão de Gestão da Universidade 

… 
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