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EUROPEANA STRATEGY 2015-2020 
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Portal    Plataforma 

 

 

 

EUROPEANA STRATEGY 2015-2020 
 

Quantidade   Qualidade 

 

  Links diretos para o item original 

 

 Conteúdos com direitos claramente identificados 

(leitura humana e por máquinas) 

 

Maior acessibilidade 

 

 LOD 
 

1 



 

EUROPEANA CONTENT STRATEGY (2017) 
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 Tipo de conteúdos 

 

 Âmbito temporal 

 

 Âmbito geográfico 

 

 Objetos não digitais 

 

 Acesso aos objetos digitais 

 

 “Obras-primas” e coleções menos conhecidas 
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3 



NÍVEL 
LINK DIRETO PARA O FICHEIRO 

DE TEXTO 

DECLARAÇÃO DE 

DIREITOS 

DISPLAYS DAS API DA 

EUROPEANA 

VANTAGENS 

(acumulativo) 

1 

Europeana como motor de 

pesquisa. 

‘Quero que as pessoas 

encontrem as minhas coleções’ 

Não. 

Deve fornecer o endereço da 

página de acesso ao objeto, ou 

do display onde o objeto é 

disponibilizado. Também deve 

fornecer um link para o 

thumbnail com pelo menos 400 

px. de largura. 

Qualquer uma da 

Europeana licensing 

Framework 

Metadados, sem link 

direto para o objeto 

Fácil de encontrar - indexado por motores 

de busca, tecnologia de dados ligados 

Tráfego Web – acessos à sua página 

Analytics – da nossa ferramenta de 

estatística 

2 
Europeana como montra. 

‘Quero que as pessoas 

encontrem e vejam as minhas 

coleções no Europeana’ 

Sim,  

para um PDF com o texto 

completo. Também deve 

fornecer um link para o 

thumbnail com pelo menos 400 

px. de largura. 

Qualquer uma da 

Europeana licensing 

Framework 

Metadados e link 

direto para o objeto 

Uso em coleções temáticas - proporciona 

contexto e relação com outras coleções na 

Europeana 

Mais marketing através da Europeana 

3 Europeana como plataforma de 

distribuição para reutilização 

não comercial. 

‘Quero que as pessoas 

encontrem, vejam e usem as 

minhas coleções – mas não 

para fins comerciais’ 

Sim,  

um PDF com o texto completo. 

Também deve fornecer um link 

para o thumbnail com pelo 

menos 400 px. de largura. 

Qualquer uma da 

Europeana licensing 

Framework, que 

permita algum tipo 

de reutilização 

Metadados e link 

direto para o objeto 

com possibilidade de 

filtrar e mostrar 

apenas os que 

permitem a 

reutilização 

Impressões - coleções visíveis em  

plataformas fora da Europeana 

Utilização nas parcerias e projetos 

existentes na Europeana, como por 

exemplo, educação e pesquisa 

Utilização em aplicativos e serviços por 

terceiros 

4 Europeana como plataforma de 

reutilização livre. 

‘Quero que as pessoas 

encontrem, vejam e usem os 

meus conteúdos – da forma 

que entenderem’ 

Sim,  

um PDF com o texto completo. 

Também deve fornecer um link 

para o thumbnail com pelo 

menos 400 px. de largura. 

Qualquer uma da 

Europeana licensing 

Framework, que 

permita a livre 

reutilização 

Metadados e link 

direto para o objeto 

com possibilidade de 

filtrar e mostrar 

apenas os que 

permitem a 

reutilização 

Utilização em plataformas abertas como a 

Wikimedia 

Utilização pelas indústrias criativas e setor 

do turismo 

Utilização em aplicações e serviços 

comerciais 
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Europeana Publishing Guide 

Setembro 2018 

 

Orientações de publicação de 

metadados e conteúdos 
 

https://pro.europeana.eu/post/publication-

policy  

https://pro.europeana.eu/post/publication-policy
https://pro.europeana.eu/post/publication-policy
https://pro.europeana.eu/post/publication-policy


 

ALGUMAS NÚMEROS E METAS 
 

2017 Meta 2018 Meta 2020 Fonte

80% em T1                                        

20% em T2 ou superior

20% em T1                                             

80% em T2 ou superior
Europeana Content Strategy

14 milhões de registos não 

atingem o nível 1

50% deste total deverá estar 

no nível 1 (prefer. acima)

40% em T2 ou T3

20% em T3 ou T4 50% em T3 ou T4
Business Plan 2018 / 

Objetivos DSI-4

Business Plan 2018





Requisitos Europeana 

Adaptação BNP 
Junho 2017 

Link directo para o objeto Direitos  
isShownBy  
ou  
Object > 400 px 

 
 

edm:rights  
https://pro.europeana.eu/

page/available-rights-
statements  

 
Object > 400 px 
 
isShownAt 

                            
 

Mapeamento direitos 
BND/RNOD/Europeana 

https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements


Adaptação BND 
 

Links directos para o objeto 
 

Para o nível 1, em 2017, só era obrigatório ter uma de 
duas situações: 
 
Europeana:isShownBy – link directo para o objeto e não 
para a homepage 
Ou 
Europena:object – link para imagem com mais de 400 px 
de largura para geração de thumbnail 
 





 
Adaptação BND 

Links directos para o objeto 
 

Europena:object – link para imagem com mais de 400 px de largura para geração de 
thumbnail 
 
 
958 $e – Link para o URL do ficheiro de imagem de onde se pode derivar o thumbnail 
 
 

1 



 
Adaptação BND 

Links directos para o objeto 
 

Europena:object – link para imagem com mais de 400 px de largura para geração de 
thumbnail 
 
 
958 $e – Link para o URL do ficheiro de imagem de onde se pode derivar o thumbnail 
 
 

1 



 
Adaptação BND 

Links directos para o objeto 
 

Europena:object – link para imagem com mais de 400 px de largura para geração de 
thumbnail 
 
 
958 $e – Link para o URL do ficheiro de imagem de onde se pode derivar o thumbnail 
 
 

1 

Europena:isShownAt – O link para a homepage do purl passa a ser feito para este 
campo e não para o isShownBy.  
 
 
856 40 $u – Link para a homepage do  PURL 
 
 



 
Adaptação BND 

Links directos para o objeto 
 

Europena:object – link para imagem com mais de 400 px de largura para geração de 
thumbnail 
 
 
958 $e – Link para o URL do ficheiro de imagem de onde se pode derivar o thumbnail 
 
 

1 

Europena:isShownAt – O link para a homepage do purl passa a ser feito para este 
campo e não para o isShownBy.  
 
 
856 40 $u – Link para a homepage do  PURL 
 
 
 



Adaptação BND 
 

Direitos 

 
Mapeamentos de vocabulários:  
                                                             BNP | RNOD | EDM 
 
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-

statements 

  

https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements
https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements




 
Adaptação BND 

Direitos 
 

Edm:rights  
 
958 $b – Direitos de acesso: 

“Livre”; “Condicionado”; “Pago”; “Interno”; “Não definido” 
 
 
 
 
 

1 



Requisitos Europeana 

Adaptação BNP 
Julho 2018 

Link directo para o objeto Metadados 
 
 
isShownBy – obrigatório 
 
Thumb facultativo  
(>400 ou 800 px) 

 
 

EDM 

 
Links directos para os 
objetos  e imagens para 
derivar miniaturas 

 

Mapeamento 
RNOD/EDM 





 
Adaptação BND 

Links directos para o objeto 
 

isShownBy –  Monopáginas: link para imagem com 800 px largura 
                         Multipáginas: link para pdf ou  
                                                   outra representação directa do objeto (ex: iiif) 
 
 
 
856 40 $q = mymetype – vocabulário Pronom 
856 40 $u = links directos para JPEG/PDF 
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Adaptação BND 

Links directos para o objeto 
 

isShownBy –  Monopáginas: link para imagem com 800 px largura 
                         Multipáginas: link para pdf ou  
                                                   outra representação directa do objeto (ex: iiif) 
 
 
 
856 40 $q = mymetype – vocabulário Pronom 
856 40 $u = links directos para JPEG/PDF 
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Adaptação BND 

Europeana Data Model - EDM 
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Adaptação BND 

Europeana Data Model -  EDM 
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Adaptação BND 

Europeana Data Model -  EDM 
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Adaptação BND 

Europeana Data Model -  EDM 
 

2 



 
Adaptação BND 

Europeana Data Model -  EDM 
 

2 



 
Adaptação BND 

Europeana Data Model -  EDM 
 

2 



REQUISITOS 
EUROPEANA 

ADAPTAÇÃO 
BNP 

Link directo e 
EDM 

isShownBy 
EDM 

Link directo, 
EDM e some 

reuse 

PDM 

Link directo, 
EDM e free 

reuse 

PDM 

Link directo  ou 
thumb alta res. 

Object >400 px 
isShownAt 
856 40 $u 





 

Campo RNOD 

 

Elemento 

UNIMARC 

Tipo Recurso 

Etiqueta de 

registo 

 posições 6 e 7 

Por omissão, o valor preenchido automaticamente pelo sistema RNOD será: Livro; 
 

É muito importante identificar corretamente o tipo de recurso que se está a descrever. 

Data da 

publicação 

100  

posições 9-12 
Deve ser preenchida sempre que possível, com os 4 carateres do ano (identificar pelo menos o século). 

Língua da 

publicação 
101 $a Deve ser identificada a língua do documento, nos casos em que o contexto de língua se aplica.  

Título 200 $a Título ou descrição do objeto . 

Ver na Origem 
003 ou 

856 40 $u 

OBRIGATÓRIO se não existir “Cópia Digital”; 

O RNOD mapeia preferencialmente o campo 003 (identificador persistente do registo). 

Cópia Digital 
856 40 $u $q 

OBRIGATÓRIO se não existir “Ver na Origem”; 

Este campo deve conter apenas links DIRETOS para o objeto  
(i.e. para ficheiros de conteúdos áudio (WAV), texto (PDF, TXT) ou imagem (JPEG); 
 

O subcampo 856 $q deve ser preenchido com valores do vocabulário Pronom,  
indicando o mime-type completo: por exemplo,  "image/jpeg" ou "application/pdf". 

Miniatura 856 41 $u 

OBRIGATÓRIO se não existir “Cópia Digital”; 

Valor assumido por defeito pelo RNOD, “Ausência de thumbnail”; 
 

Resolução mínima de 400 px. 

 
METADADOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO NO RNOD (Nível 1) 

 



 

Campo RNOD 

 

Elemento 

UNIMARC 

Entidade 958 $a Este dado é assumido ao fazer ‘login’. 
 

Direitos de 

acesso 
958 $b 

Livre -> Europeana 

Condicionado, pago, ou não definido –> não vai para a Europeana 
 

Por omissão, o valor assumido é: Não definido -> não vai para a Europeana 

Tipo de objeto 

registado 
958 $c 

O RNOD permite indicar se o objeto registado é nascido digital, digitalizado ou apenas uma 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. 

Exportar para 

Europeana 

958 $d 

valor ‘1’ 

Se não se pretender exportar para a Europeana e outras entidades, o subcampo 958 $d não deve ser 

preenchido; 
 

Por omissão, o RNOD considera que o registo não se destina a exportação para a Europeana. 

Foi criado o campo local 958 para o mapeamento automático do UNIMARC para o RNOD.  

Cada Parceiro pode pedir a implementação e o preenchimento deste campo aos fornecedores do 

seu sistema de informação bibliográfica 

 

 
METADADOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO NO RNOD (Nível 1) 

 



 
ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO RNOD 

 

1. Alteração da designação dos campos para maior clareza: 

  Consultar Objeto –> Cópia Digital (isShownBy) 

  Mais Informação –> Ver na Origem (isShownAt) 

2. Adição do valor ‘Tipo’ (subcampo 856 $q) em ‘Cópia Digital’; 

3. Tornar repetível o campo ‘Cópia Digital’ para as obras em vários volumes (link direto para cada volume); 

4. Transferência dos links não diretos de ‘Cópia Digital’ para ‘Ver na Origem’  

 e preenchimento do valor ‘Tipo’ 

5. Correção de códigos de língua errados para os corretos (norma ISO 639-2); 



6. Criação de Relatórios de validação: 

 Relatório de links quebrados 

 Relatório Europeana inválidos 

 Relatório de URLs repetidos 

7. Supressão do valor Europeana aos registos com links quebrados. 

 
ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO RNOD 

 



NÍVEIS NA EUROPENA 
Exemplos de casos concretos no RNOD 

(IsShownAt ) 

Ver na origem 
(IsShownBy)  

Cópia digital Miniatura >= 400 Europeana? 

SIM NÃO NÃO Não 

SIM NÃO SIM Nível 1 

SIM SIM NÃO Nível 2 

NÃO SIM SIM Nível 2 

NÃO SIM NÃO Nível 2 

SIM SIM SIM Nível 2 



Exemplo de NÍVEL 1 NA EUROPENA 

Exemplo na Europeana: Seminário Livre de História das Ideias 

 

Aceder à descrição e ao item na 

origem 

 



 

Item na origem 
 

Exemplo na Europeana: Seminário Livre de História das Ideias 

Exemplo de NÍVEL 1 NA EUROPENA 



Exemplo na Europeana: Teatro nacional D. Maria II 

O item abre diretamente na Europeana 

Fazer download diretamente da Europeana 

Aceder na origem 

Exemplo de NÍVEL 2 NA EUROPENA 



 

O item abre diretamente na 

Europeana 

 

Exemplo na Europeana: Teatro nacional D. Maria II 

Exemplo de NÍVEL 2 NA EUROPENA 



 

Download diretamente da 

Europeana 

 

Exemplo na Europeana: Teatro nacional D. Maria II 

Exemplo de NÍVEL 2 NA EUROPENA 



Se pretendem colocar os vossos registos na Europeana, têm que ter 
OBRIGATORIAMENTE, um dos seguintes elementos: 

 Miniatura com uma resolução mínima de 400 px largura  

ou 

 Link DIRETO para o objeto  

 

Têm que ter Direitos de Acesso: 

 LIVRE 

 

 
EM RESUMO 

 

(+ link para ‘Ver na Origem’) 







 

 

Obrigada! 

 

Helena Patrício 

Margarida Lopes 

Dulce Fontes 

 
rnod@bnportugal.pt 

 

Biblioteca Nacional, 26 setembro 2018 
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