
  

1 

 

METADADOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO NO RNOD E EUROPEANA (Nível 1) 

Setembro de 2019 

Campo RNOD 
Objeto digital 

Intenção de 
digitalização Elemento 

UNIMARC 
Observações 

Obrigatório / Facultativo 

Tipo Recurso O O 
Etiqueta de 

registo 
 posições 6 e 7 

O RNOD permite identificar diferentes tipos de recursos, a partir dos dados UNIMARC 
ou por marcação manual na aplicação.  
Por omissão, o valor preenchido automaticamente pelo sistema RNOD será: Livro. 

Data da 
publicação 

O O 
100  

posições 9-12 
Preenchido manualmente na aplicação, ou proveniente do campo 100 do UNIMARC, 
deve ser preenchida sempre que possível, com os 4 carateres do ano.  

Língua da 
publicação 

O O 101 $a 
Deve ser identificada a língua do documento, nos casos em que o contexto de língua se 
aplica. Proveniente do campo UNIMARC 101$a ou preenchido manualmente na 
aplicação. 

Título O O 200 $a Proveniente do campo UNIMARC 200$a, ou inserido manualmente na aplicação. 

Ver na Origem 
O 

se não existir 
“Cópia Digital” 

N.A. 
003 ou 

856 40 $u 
O RNOD efetua o mapeamento automático dos campos 003 ou 856 40 $u.  
Pode ser preenchido manualmente na aplicação. 

Cópia Digital 

O 
se não existir 

“Ver na 
Origem” 

N.A. 856 40 $u $q1 

O RNOD efetua o mapeamento automático do campo 856 40 $u $q. Pode ser 
preenchido manualmente na aplicação. 
 
Este campo deve conter apenas links DIRETOS para o objeto (i.e. para ficheiros de 
conteúdos áudio (WAV), texto (PDF, TXT) ou imagem (JPEG).   

Miniatura O F 856 41 $u 

Proveniente do UNIMARC 856 $u, indicadores 41 ou inserido manualmente na 
aplicação.  
Resolução mínima de 400 px largura. 
Valor assumido por defeito pelo RNOD, “Ausência de thumbnail”. 

                                                           
1 Os valores do 856 $q devem pertencer ao vocabulário Pronom, indicando o mime-type completo: por exemplo,  "image/jpeg" ou "application/pdf". 
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Campo RNOD 
Objeto digital 

Intenção de 
digitalização Elemento 

UNIMARC 
Observações 

Obrigatório / Facultativo 

Entidade 
 

O O 958 $a2 

Este dado é assumido automaticamente pela aplicação de gestão RNOD, uma vez que 
para criar registos, por qualquer forma, o Parceiro tem que estar registado e fazer 
login.  
O RNOD efetua o mapeamento automático do campo 958 $a. 

Direitos de 
acesso 

O F 958 $b2 

O RNOD permite identificar diferentes tipos de direitos de acesso. Selecionado 
manualmente, registo a registo, ou para o lote a importar. 
O RNOD efetua o mapeamento automático do campo 958 $b (preencher com um dos 
seguintes valores: Livre, Condicionado, Pago, Não definido).  
Por omissão, o valor preenchido automaticamente pelo sistema será: Não definido. 

Exportar para 
Europeana 

O N.A. 
958 $d2 

valor ‘1’3 

O RNOD permite definir se um registo se destina ou não a ser exportado para a 
Europeana.  
Selecionado manualmente, registo a registo, ou para o lote a importar. O RNOD efetua 
o mapeamento automático do campo 958 $d1. 
Por omissão, o RNOD considera que o registo não se destina a exportação para a 
Europeana. 

Tipo de objeto 
registado 

O O 958 $c2 

Selecionado manualmente, registo a registo, ou para o lote a importar.  
O RNOD efetua o mapeamento automático do campo 958 $c (preencher com um dos 
seguintes valores: Nascido digital, Digitalizado, Intenção de digitalização). 
Por omissão, e sempre que esteja preenchido o campo URL do Objeto, o RNOD 
considerará o objeto como digitalizado a partir de original analógico. 

 

                                                           
2
 Foi criado o campo local 958 para o mapeamento automático do UNIMARC para o RNOD. Cada entidade pode pedir a implementação e o preenchimento deste campo 

aos fornecedores do seu sistema de informação bibliográfica 
3
 Se não se pretender exportar para a Europeana e outras entidades, o subcampo 958 $d não deve ser preenchido 


