
Abril 2017

Caro(a) colega,

Para benefício de toda a comunidade de arquivos, bibliotecas e museus, vimos solicitar a sua ajuda através da participação
neste questionário. Há uma necessidade crescente de dados fiáveis sobre:

atividades de digitalização
custo das coleções digitais
acesso e utilização das coleções digitais
preservação digital de materiais do património cultural

Este inquérito surge na sequência dos anteriores questionários ENUMERATE de 2012, 2013 e 2015, e destina-se a
recolher informação sobre as políticas da sua instituição, bem como sobre as políticas a nível nacional e europeu. Em
conjunto, conseguiremos promover os investimentos nas nossas atividades digitais.

Este questionário é organizado pela rede ENUMERATE, como parte da Europeana. É distribuído por milhares de
instituições por toda a Europa.

Os dados recolhidos serão mantidos em estrito anonimato, sendo a informação publicada de forma a nenhum dado poder
ser associado a qualquer organismo individual. Os dados serão usados para a produção de estatísticas que permitam
medir os progressos da digitalização nos países europeus.

O questionário é composto por 37 perguntas. O tempo necessário para o seu preenchimento variará em função da
disponibilidade da informação de gestão sobre as atividades de digitalização. Se esta informação não estiver disponível,
pode ser necessário algum trabalho adicional de recolha de dados na sua instituição. 

Deste esforço tirarão benefícios, quer a sua instituição, quer toda a comunidade das instituições de memória cultural da
Europa.
Pedimos-lhe que complete este questionário até 15 de junho de 2017. A resposta às perguntas pode ser feita de modo
faseado, podendo interromper-se a qualquer momento, para depois ser retomada.

Por favor, não hesite em contactar-nos através do endereço de e-mail indicado abaixo, para o esclarecimento de quaisquer
dúvidas que este questionário possa suscitar.

Agradecemos antecipadamente a sua participação.

Com os melhores cumprimentos, a equipa ENUMERATE
wietske.vandenheuvel[at]den.nl
gerhard.jan.nauta[at]den.nl

Pode descarregar uma cópia do questionário em: [URL]

Pode encontrar mais informação sobre o projeto e a rede ENUMERATE em: pro.europeana.eu/enumerate

Os relatório com os principais resultados dos questionários anteriores estão disponíveis para download em
pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results 
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Contexto (Esta informação não será publicada ou divulgada de nenhuma forma.)

Nome da sua instituição / organização

O seu nome

O seu endereço de e-mail

Sítio Web da sua organização. Indique o endereço do site principal da organização, que se destina ao público em geral.

1. Contexto
Esta informação não será publicada no relatório do ENUMERATE.

*
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SECÇÃO 1/7: Informação institucional

2. Tipologia / Domínio da instituição / organização
Por favor especifique o tipo principal em classifica a sua organização. Por favor escolha apenas uma das opções seguintes:

3. País em que a organização se situa

4. A sua instituição tem *coleções* que tenham de ser preservadas para
gerações futuras?

*

Sim

Não

Responda negativamente a esta questão se a sua instituição não possui coleções patrimoniais ou se tem apenas materiais (por exemplo
livros, filmes, música) que podem ser emprestados ou vendidos aos utilizadores (por outras palavras, a resposta deve ser não, se a instituição
não tiver carácter patrimonial).
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5. Qual é o orçamento anual total da sua instituição?
< 10,000 €

10,000-50,000 €

50,000-100,000 €

100,000-500,000 €

500,000-1M €

1 - 10M €

> 10M €

Indique o valor do orçamento anual de toda a instituição do património cultural, tal como indicado no último relatório anual de atividades. Se a
sua instituição faz parte de uma organização maior (por ex., uma biblioteca do ensino superior que é parte de uma instituição universitária
maior) indique apenas o orçamento da unidade do património cultural.
O orçamento pode incluir financiamento do governo, financiamento de projetos, receitas das atividades da instituição, etc. Se o valor do
orçamento se enquadrar em duas categorias (por exemplo, 50,000 €), opte pela categoria mais baixa.

(only 1 decimal accepted, e.g.: 3,7)

6. Número total de funcionários pagos (em *Equivalentes a tempo
integral/FTE*, não em número de pessoas)

O número total de *equivalentes a tempo integral/FTE* deve ser o número total de funcionários pagos pela instituição, incluindo pessoal
permanente e temporário, mas excluindo o pessoal de empresas contratadas e voluntários. O pessoal em regime de horário parcial deve ser
convertido no equivalente a uma semana completa de trabalho. Se a sua instituição faz parte integrante de uma organização mais lata (por
ex., uma biblioteca do ensino superior que faz parte de uma instituição de ensino superior) indique apenas os números relativos à unidade
ligada ao património cultural.
Nota: o número de funcionários afetos a *atividades de digitalização* será alvo de outra pergunta subsequente neste questionário.
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SECTION 2/7: Coleções digitais

7. A sua organização tem uma *estratégia (escrita) de digitalização*,
aprovada pela direção da sua organização?

Sim

Não

Não sei

A estratégia pode ser para qualquer período até 2022.
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8. Se respondeu afirmativamente, indique que tópicos são abordados
na sua estratégia digital:

Digitalização de coleções analógicas

Seleção e aquisição de coleções digitais

Publicação das coleções digitais

*preservação digital a longo prazo*
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9. A coleção da sua instituição integra *património nascido digital*?
Sim

Não

Não sei

Responda afirmativamente se a instituição integra na sua coleção qualquer tipo de *património nascido digital* (i.e. software, documentos
originalmente digitais, arte digital, conteúdos Web, etc.), com a intenção explícita de preservar estes materiais originariamente digitais para
futuras gerações.
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na coleção
analógica 

na coleção
digital 

Não
aplicável

(01) RECURSOS TEXTUAIS (excluindo registos arquivísticos)
(Livro antigo impresso, Outros livros impressos, Livros eletrónicos (eBooks), Jornais, Periódicos,
Outras publicações em série, Manuscritos medievais, Outros recursos textuais). 

(02) RECURSOS VISUAIS (BIDIMENSIONAIS) (excluindo registos arquivísticos)
(Desenhos, Gravuras/estampas, Mapas e Plantas, Pinturas, Fotografias, Cartazes, Partituras,
Outros Recursos visuais)

(03) REGISTOS ARQUIVÍSTICOS (não incluídos em 01 ou 02)
(Documentos oficiais, Outros recursos arquivísticos)

(04) OBJETOS TRIDIMENSIONAIS MÓVEIS FABRICADOS PELO HOMEM
(Obras de arte tridimensionais, Equipamentos e Acessórios arqueológicos, Outros acessórios e
equipamento, Moedas e medalhas, Outros objetos tridimensionais fabricados pelo homem) 

(05) RECURSOS NATURAIS
(Espécies naturais inertes, Espécies naturais vivas)

(06) RECURSOS DE NATUREZA GEOGRÁFICA
(Monumentos e edifícios, Paisagens, Sítios arqueológicos, Outros recursos de natureza
geográfica)

(07) RECURSOS BASEADOS EM TEMPO DE REPRODUÇÃO (Ficheiros audio: Música,
Ficheiros audio: discursos & outros (exclui audiolivros digitais; inclui ficheiros de história oral),
Audiolivros digitais, Filmes, Registos vídeo). 

(08) RECURSOS DIGITAIS INTERATIVOS (EXCLUSIVAMENTE DIGITAIS) (Bases de dados,
Projetos ou reconstruções digitais (3D) de objetos e edifícios, Objetos de arte nascidos digitais,
Ficheiros de pesquisa de formatos digitais, Jogos, Software, Sítios web).

10.
Por favor escolha os tipos de coleção que fazem parte das coleções de
património cultural da sua instituição.
Por favor especifique quais os tipos de objetos que fazem parte das coleções de património cultural da sua instituição. A coleção

digital consiste em objetos analógicos reproduzidos digitalmente e objetos nascidos digitais. Um objeto que tenha sido catalogado

numa base de dados apenas com registo de metadados não é considerado como fazendo parte da ‘coleção digital’.

Os testes têm indicado que responder a questões sobre o tamanho das coleções é importante, mas pode ser difícil. Algumas instituições
poderão querer ser mais específicas do que é possível neste contexto; outras podem achar difícil fornecer as estimativas gerais que são
pedidas. Consideramos que todas a instituições beneficiarão do exercício de detalhar as coleções digitais. Por favor den[at]den.nl se lhe for
possível fornecer esta informação. 
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11. Percentagem estimada do total da coleção de património cultural da
instituição que está catalogada numa base de dados:

0% 100%

A percentagem do total da coleção de património cultural que está catalogada numa base de dados diz respeito a descrições ao nível do item
(registos de metadados) de objetos do património cultural analógicos ou nascidos digitais.

12. Percentagem estimada das coleções analógicas de património
cultural já digitalizadas:

0% 100%

Uma reprodução digital é um substituto digital de um objeto original analógico. De notar que um objeto que apenas está catalogado numa
base de dados com registo de metadados não é considerado como “reproduzido digitalmente”.

13. Percentagem estimada de coleções de património cultural ainda por
digitalizar:

0% 100%

14. A sua organização tem *coleções digitais* ou está envolvida
atualmente em atividades de *digitalização* de coleções?

*

Sim

Não
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SECÇÃO 3/7. Acesso digital

15. Que percentagem dos metadados descritivos (tal como registados
nas suas bases de dados das coleções) está disponível em linha para
uso geral:

0% 100%

Esta questão diz respeito à percentagem de registos de metadados na(s) sua(s) base(s) de dados que está disponível para qualquer
utilização imediata a pedido de qualquer pessoa ou sistema com ligação à internet, sem necessidade de intervenção humana.

16. Indique uma estimativa da percentagem das coleções de património
cultural, digitalizado ou nascido digital, que está disponível em linha
para utilização geral:

0% 100%

Esta questão diz respeito à percentagem das suas coleções de património cultural, digitalizado ou nascido digital, que está disponível para
qualquer utilização imediata a pedido de qualquer pessoa ou sistema com ligação à internet, sem necessidade de intervenção humana.

% Domínio público

% Direitos de autor detidos pela própria instituição

% Direitos de autor detidos por terceiros

% Outras/Desconhecidas condições de copyright

17. Percentagens estimadas do conjunto da sua coleção digital a que
se aplicam as seguintes condições de copyright (a. Todo o conteúdo).
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% Domínio público

% Direitos de autor detidos pela própria instituição

% Direitos de autor detidos por terceiros

% Outras/Desconhecidas condições de copyright

18. Percentagens estimadas do conjunto da sua coleção digital a que
se aplicam as seguintes condições de copyright (b. Metadados).

% Apenas offline (para utilização dos colaboradores)

% Apenas offline (para utilização dos colaboradores e visitantes localmente

% Em linha

19. Indique por favor uma estimativa da percentagem de todos os
objetos digitais que são e/ou serão acessíveis através das seguintes
opções de acesso:
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% de objetos digitais acessíveis atualmente

(aceita-se uma estimativa)
% de objetos digitais acess
(aceita-se uma estimativa)

*Sítio web institucional*

*Agregador nacional*

*Europeana*

*Outro agregador*

*Wikipedia/Wikimedia*

Outras *plataformas de
redes sociais* como o
Flickr, Instagram,
Pinterest, Youtube

*API* institucional

*APIs* externas

Outros canais de acesso
(especificar abaixo)

Outros canais de acesso:

20. Para a parte em linha, indique p.f. na tabela abaixo, através de que
meios.

São possíveis vários opções de acesso para uma coleção digital individual (por ex., Europeana e Wikipedia); pelo que a soma das respostas
não tem de totalizar 100%.
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SECÇÃO 4/7. Participação

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investigação académica

Reutilização criativa/Remix

Fins educativos

Utilização para fins ideológicos, religiosos e comemorativos

Lazer

Redução da utilização dos materiais originais

Venda, licenciamento comercial

Outros tipos de utilização (por favor especifique abaixo)

Outros tipos de utilização:

21.
As coleções são disponibilizadas ao público para diversos tipos de
utilização. Qual a importância que a sua instituição atribui a cada um
destes tipos de utilização?

Usando uma escala de 10 pontos – em que 0 equivale a “nada importante” e 9 equivale a “muito importante”, por favor escolha apenas

um número por linha.

22. A sua organização recolheu estatísticas dos utilizadores das
coleções digitais em 2016?

Sim

Não

Não sei

Qualquer método de medição é considerado válido para esta questão.
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23. Se sim, qual?
*Estatísticas do sítio web*

(Nacional) *Estatísticas do agregador*

*Estatísticas Europeana (Dashboard)*

*Estatísticas Wikipedia/Wikimedia*

*Estatísticas de redes sociais* (por ex., Instagram, Facebook, Flickr, Pinterest, Twitter, Youtube)

*Estatísticas de base de dados* (se não estiverem incluídas nas estatísticas do sítio web, do agregador e das redes sociais )

*Estudos do utilizador*

Outros:

Indique todas as formas pelas quais é feita a medição do acesso aos objetos digitais e metadados.
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24.  Qual o número anual de visitas às coleções digitais no sítio web da
sua instituição?

Por favor indique o número total de visitas no ano (em 2016). Este número corresponde ao número de visitantes que navegam nas coleções.
NÃO confunda este número com o número total de visitas ao sítio web. Se não dispõe de mecanismos para medir a utilização das suas
coleções digitais, não responda a esta pergunta.
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SECÇÃO 4/7. Preservação digital

25. As suas coleções digitais (ou partes dela) estão armazenadas em
arquivos digitais criados de acordo com *normas internacionais* para
*preservação digital*?

Sim, temos o nosso arquivo digital próprio, que está de acordo com os critérios internacionais de preservação a longo prazo

Sim, as nossas coleções digitais são arquivadas num arquivo digital de gestão pública

Sim, as nossas coleções digitais são arquivadas num arquivo digital de gestão privada

Não, ainda não dispomos de uma solução para a preservação a longo prazo das nossas coleções digitais que se baseie em normas
internacionais

Não sei

Responda afirmativamente se a sua instituição estiver envolvida de forma ativa na salvaguarda, para gerações futuras, das coleções digitais
de património cultural, baseando-se em normas internacionais.
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A comunidade de bibliotecas, arquivos e museus terá muito a ganhar com uma melhor compreensão dos custos envolvidos
na criação e preservação de coleções digitais. Por favor ajude-nos, dando-nos estimativas mais pormenorizada dos seus
custos.

SECTION 5/7. Custos

A. € Despesas institucionais (orçamento interno):

B. € Despesa de projetos financiados temporariamente (orçamento
externo):

26. Por favor estime a sua despesa anual com as suas *coleções
digitais* (*custo total da posse*): Por favor indique o orçamento
estimado (€):

A. Por favor especifique o ano a que diz respeito:

B. Por favor especifique o ano a que diz respeito:

27. Por favor especifique o ano a que diz respeito:

Estes orçamentos devem ser estimativas dos custos relacionados com a criação, manutenção corrente, crescimento e preservação das suas
coleções digitais. Por favor tente incluir os custos de pessoal dedicados a atividades relacionadas com as coleções digitais. Se o orçamento
anual não coincidir com o ano civil, por favor escolha o período de tempo que melhor se adeque (em termos de número de meses).
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Os custos podem ser divididos em custos acessórios e custos estruturais: 
• Custos acessórios são custos relacionados com a criação ou aquisição inicial de uma coleção digital. Exemplos: seleção
de materiais, aquisição de materiais nascidos digitais, digitalização, criação de metadados, gestão de projeto.
• Custos estruturais são os custos necessários para a manutenção corrente, crescimento e preservação de uma coleção
digital. Alguns exemplos são: atividades relativas à preservação das coleções digitais, licenças, manutenção de servidores
web, apoio ao utilizador, gestão de coleções digitais.

SECTION 5/7. Custos

% Custos acessórios:

% Custos estruturais:

28. Relativamente ao total anual de despesas com a criação/aquisição,
manutenção, crescimento e preservação das suas *coleções digitais*,
qual é a estimativa da percentagem correspondente a *custos
acessórios*; e qual correspondente a *custos estruturais*:

% Custos internos:

% Custos externalizados:

29. Relativamente ao total anual de despesas com a criação/aquisição,
manutenção, crescimento e preservação das suas *coleções digitais*,
qual é a estimativa da percentagem de despesa que é *interna* e qual a
percentagem que é *externalizada*:
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Gestão de projetos

Selecção de materiais para digitalização

Aquisição de materiais nascidos digitais

Logística (expedição de coleção para digitalização, etc.)

Conversão de analógico para digital (incluindo todos os custos técnicos e de pessoal
associados com a preparação de materiais para digitalização, com a digitalização
propriamente dita, e com controlo de qualidade)

Clarificação dos direitos de autor

Criação de metadados

Web design, desenvolvimento de software

Outros custos (especificar abaixo)

30. I. Qual a percentagem estimada de *Custos acessórios* que pode
ser associada às seguintes atividades:

A soma totaliza até 100%. Indique 0 se não for aplicável um item custo. Se alguns itens não estiverem na tabela, por favor indique estes itens
em Outros custos.

31. Outros custos:
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Gestão

Arquivo (armazenamento, incluindo cópias de segurança)

Atividades relacionadas com a preservação a longo prazo da coleção digital
(incluindo atividades de investigação, mas excluindo atividades de armazenamento)

Licenças

Manutenção de servidores web, serviços web, móveis e outros

Apoio ao utilizador (incluindo horas de pessoal utilizadas na promoção da utilização
das coleções digitais)

Análises de utilização (incluindo estudos do utilizador, entrevistas, e outras
atividades)

Editoriais (incluindo seleção de conteúdos e atualizações)

Outros custos (especificar abaixo)

32. II. Qual a percentagem estimada de *Custos estruturais* que pode
ser associada às seguintes atividades:

A soma totaliza até 100%. Indique 0 se não for aplicável um item custo. Se alguns itens não estiverem na tabela, por favor indique estes itens
em Outros custos.

33. Outros custos:
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A. Pessoal pago

B. Voluntários

34. Qual o número total de pessoal pago (em equivalente a tempo
integral-ETF) envolvido anualmente na criação/aquisição, manutenção,
crescimento e preservação das *coleções digitais*?

A. Pessoal pago

B. Voluntários

35. Especifique o ano a que diz respeito

Inclua todo o tempo despendido por pessoal da instituição com atividades relativas à criação/aquisição, manutenção, crescimento e
preservação das *coleções digitais*, incluindo: planeamento e gestão interna e projetos contratados; preparação e digitalização de materiais;
aumento do output digitalizado para alargar a acessibilidade.
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36. Qual a fonte de financiamento das suas atividades relativas às
coleções digitais?

*Orçamento interno*

*Financiamento coletivo (crowdfunding)*

*Financiamento/subsídio público nacional*

*Financiamento/subsídio público regional/local*

*Fundos privados e doações*

*Parceria público/privada (PPP)*

*Venda de objetos digitais*

Outros:

Indique todas as fontes de financiamento das suas atividades de digitalização.
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SECÇÃO 6/7. Comentários

37. Por favor inclua qualquer informação que não tenha sido pedida
acima e que considere ser relevante para a compreensão da natureza
das atividades relacionadas com as suas coleções digitais, ou que nos
ajude a melhorar o questionário.

Obrigado por colaborar connosco neste Questionário!

Mais informação sobre o projeto ENUMERATE e seus resultados está disponível em pro.europeana.eu/structure/enumerate
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