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A Confiança 
 

 



Confiabilidade 

 

Capacidade de depender de algo ou de 
alguém 

Acreditável pelo cumprimento de uma 
expectativa 

Fiel ao conteúdo do arquivo original 

 

 



Verdadeiro, fiel... 
Um sentimento de certeza de que a pessoa ou a coisa não 

vai falhar 
 

Confiança implica uma segurança profunda  baseada na 
evidência 

 
Relacionada à integridade, habilidade, caráter de uma 

pessoa ou coisa 
 

A CONFIANÇA CRESCE COMO RESULTADO DA EXPERIÊNCIA 
POSITIVA ACUMULADA NO TEMPO 

Ken Buist 
 
 





CONFIANÇA É UMA PLANTA QUE CRESCE 
DEVAGAR E FÁCIL DE DERRUBAR 







Confiança Digital 



Confiança Digital 



Confiança Digital 

Garantam de identificação para aqueles que estão trabalhando num 
entorno digital ou eletrônico 

 
Garantam a integridade dos dados e documentos enviados através de 

meios digitais 
 

Permitam conservar a confidencialidade da informação e dos dados 
intercambiados e armazenados num médio digital 

 
Permitam criar um vínculo claro entre um documento digital e uma 

ação  com a responsabilidade individual legal. 



 

 

 

Os Repositórios Confiáveis 





A Perpetuidade 



A Perpetuidade 

Planejamento e aplicação de 
recursos, métodos e tecnologias 
que garantam que a informação 

digital permaneça sempre 
disponível, independente das 

mudanças tecnológicas.  



Repositórios  



Repositórios  

Um repositório institucional é um conjunto de serviços que 
a universidade oferece para os membros da sua 
comunidade com a finalidade de gerenciar e disseminar os 
materiais digitais criados na instituição.  
 
É mais que nada um compromisso institucional pela 
administração desses materiais, incluindo a preservação a 
longo prazo quando for necessária, assim como, sua 
organização, acesso e distribuição. 
    
   Clifford Lynch, Executive Director 
   Coalition for Networked Information 



Repositório – Repository - Repositorium  



Repositórios  



 

 

Repositórios  



Para os repositórios institucionais, o valor deste 
pode ser resumido  assim: 

- Maximiza a acessibilidade 

- Maximiza a disponibilidade 

- Permite a descoberta de novos recursos 

- Permite o incremento de funcionalidades 

- Permite a curadoria e armazenamento a 
longo prazo 

- Permite outros benefícios potenciais 

Principalmente de produtos da pesquisa 
científica de forma gratuita. 

 

Repositórios Institucionais  



Repositórios no Brasil  



 

 

Repositórios  

DESAFIOS... 
 
A pesar do entusiasmo pelos repositórios, eles são ainda um 
fenômeno recente.  
Além dos poucos que estão na vanguarda, a maioria dos 
repositórios forma estabelecendo-se nos últimos 5 anos.  
Eles estão evoluindo rapidamente com as tecnologias e com a 
forma como os pesquisadores e administradores vão se 
acomodando às oportunidades da era digital. 
Se fala muito em como desenvolver repositórios de sucesso 
mas, o que pode ser considerado bom hoje pode ser superado 
por algo muito bom no futuro. 
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Os Serviços dos Repositórios de Dados Científicos 



Os Serviços dos Repositórios de Dados Científicos 

http://repositoriopesquisas.ibict.br 



A Sustentabilidade dos Repositórios 

O desenvolvimento dos serviços dos repositórios 

 

A posição dos repositórios no ciclo de vida dos 
negócios de uma instituição, a maioria não esta 
ainda madura o suficiente para prever com 
precisão seus custos. Como um fenómeno novo 
espera-se que em 10 anos poderá se ter uma 
melhor ideia do que será deles. 

 



A Sustentabilidade dos Repositórios 

Planejamento do incremento dos custos 
 
• Desenvolvimento de software:  
• pequenas modificações nos repositórios; 
• alterações nos softwares;  
• atualizações periódicas dos produtos; 
• serviços de consultoria para efetuar essas 

atualizações; 
• investimento no número de pessoas na equipe local. 
 

A study on the relevance to sustainability of a repository of 
mediated-deposit versus author-deposit (Carr & Brody, 2007).  
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Os Modelos de Negócios dos Repositórios 

Qual é o mais apropriado? 
 
O Modelo Institucional – o mais comum usado por 
repositórios institucionais e consorciados 
 
 
O Modelo Financiado – aqueles que tem suporte financeiro 
de  fundações ou centros de pesquisa 
 
 
O Modelo Subscripção – são aqueles que cedem spaços a 
outras instituciones sob o pagamento de assinatura 
 
O Modelo Comercial – são aqueles que oferecem seriviços 
adicionais como digitalização ou ventas de publicações. 
 



Os Modelos de Negócios dos Repositórios 

O que o repositório oferece 
 
O planejamento do repositorio é essencial.  
 
A fase de planejamento chega a durar até mais de 6 meses, 
em alguns casos mais de um ano. 
 
A implementação é  um processo geralmente ligero que 
também pode levar quase um ano, usualmente como 
resultado de uma atividade de planejamento detalhado. 
  
O planejamento no inclui apenas a parte tecnológica mas os 
procedimentos e políticas que deveram estar prontos assim 
que ele estiver na Internet. 



Os Modelos de Negócios dos Repositórios 

A adaptabilidade dos modelos de negócios 

Os repositórios não ficam parados. O potencial para 
desenvolver novos serviços é inerente e a demanda por 
eles aumenta assim que eles ficam mais conhecidos.  

Os indicadores que medem sua performace são 
cruciais. Não apenas os que contam o número de itens 
no repositórios, de textos completos, de downloads e 
aqueles que medem o interesse dos usuários.. 

A sustentabilidade vem da incorporação ou adopção 
completa do repositório como ferramenta de trabalho 
diário de pesquisadores e administradores. 

 



DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS DA PRESERVAÇÃO 

Inserção 
 

Preservação 
 

Acesso 



Os Serviços dos Repositórios nos Modelos de Negócios 

Outros serviços planejados nos repositórios podem ser: 

 

• Refinamento de metadados 

• Coleta de metadados por área para criação de coleções 
temáticas 

• Exportação fácil de publicações para páginas wed de 
pesquisadores 

• Integração de publicações com curriculos, financiamento 
e outros recursos de informação 

• Interoperabilidad com o CRIS institucional (Current 
Research Information System) 

• Estebelecimento de pequisas colaborativas baseadas na 
infraestrutura do repositório. 



Os Serviços dos Repositórios nos Modelos de Negócios 

Tipos de serviços de repositórios ligados com as 
atividade de inserção de dados: 

 

• Digitalização de material com autorização legal 

• Consultoria sobre direitos autorais para autores, leitores 
e isntituições 

• Consultoria sobre acesso aberto 

• Serviços de consultoria técnica sobre  uso do protocolo 
OAI, redes e interoperabilidade 

• Orientação sobre criação de repositórios 

• Serviços de hospedagem para organizações parceiras 



Os Repositórios Digitais Confíaveis 



Repositórios Confiáveis 

 Aqueles que possuem atributos para dar suporte 
a sistemas de informação e considerem os 
seguintes aspectos: 

 
• responsabilidade administrativa; 
• viabilidade organizacional; 
• sustentabilidade financeira; 
• adequabilidade tecnológica e procedimental; 
• sistema de segurança; 
• responsabilidade de procedimentos (certificação). 

 
http://wiki.digitalrepositoryauditandcertification.org/bin/view/Main/WebHome 



Repositórios Confiáveis 

Os atributos  
 
 Um repositório digital deve estar em 

conformidade com as normas e padrões 
estabelecidos, de forma a possibilitar níveis 
de interoperabilidade com outros 
repositórios e sistemas informatizados que 
tratam de coleções digitais. 

 



Repositórios Confiáveis 

Os atributos  
 

Um repositório digital deve ser implementado 
segundo modelo OAIS: Open Archival Information 
System.  

 

Ele especifica os requisitos que um repositório 
deve contemplar para ser considerado como 
responsável de preservar e disponibilizar 
informação para uma comunidade específica.  

 



Repositórios Confiáveis 

Como criar um: 
 

Elaborando um plano eficaz que contenha e 

aplique protocolos, padrões e normas 

internacionais, em concordância com as políticas 

da instituição, assegurando a sua sustentabilidade 

a longo prazo. 

 

Verificando se o software que se está utilizando 

na gestão do repositório digital atende as normas 

e protocolos de preservação básicos. 

 



Repositórios Confiáveis 
 

Como criar um: 
I. Usar um guia para a digitalização de coleções 

II. Usar software de repositório digital 

III. Estruturar o repositório em conformidade com o Modelo 

OAIS 

IV. Usar o Dicionário de Metadados PREMIS 

V. Usar um formato padrão de metadados 

VI. Usar um extrator automático de metadados 

VII. Aplicar uma norma de segurança da informação 

VIII.Passar por uma auditoria para certificação 

IX. Participar de uma rede distribuída de preservação digital 

X. Contratar arquivistas especializados em curadoria digital. 



Repositórios Confiáveis 

  

 

 

“… repositories claiming to serve an archival function 
must be able to prove that they are who they say they 
are by meeting or exceeding the standards and criteria 
of an independently-administered program for archival 
certification ..” 

 
Task Force on Archiving Digital Information (1996): Preserving Digital Information, Commission on 

Preservation and Access, Washington D.C. 

 



Repositórios Confiáveis 

  

 Eles devem: 

 

• Manter os objetos de forma segura 

• Fazer que eles sejam fácil de encontrar  

   por um grupo de usuários 

• Produzir esses objetos para um grupo de usuários 

• Com uma autenticidade comprovada 

• Ao longo do tempo 

• Com um custo apropriado 





Repositórios Confiáveis 

Repositórios Confiáveis 



Repositórios Arquivísticos Confiáveis 

• Um repositório digital de documentos arquivísticos é 
um repositório digital que armazena e gerencia esses 
documentos, seja nas fases corrente e intermediária, 
seja na fase permanente. Como tal, esse repositório 
deve:  
– gerenciar os documentos e metadados de acordo com as 

práticas e normas da Arquivologia, especificamente 
relacionadas à gestão documental, descrição arquivística 
multinível e preservação;  

– resguardar as características do documento arquivístico, 
em especial a autenticidade (identidade e integridade) e a 
relação orgânica entre os documentos. 

 



Repositórios Arquivísticos Confiáveis 

• Os sistemas informatizados de gestão 
arquivística de documentos (SIGAD) abrangem 
as fases corrente e intermediária do ciclo de 
vida dos documentos, e o Repositório Digital 
contempla a fase permanente. 

• A integração do SIGAD com o Repositório 
Digital Confiável preserva a fidedignidade dos 
documentos, proporcionando uma linha de 
custódia ininterrupta. 

 



 

 

 

As Práticas confiáveis 





As Práticas Confiáveis 

Aplicação de uma norma de segurança  
 
 Para garantir a segurança da informação é necessário aplicar 

a norma ISO/IEC 207002:2005 Information technology -- 
Security techniques -- Code of practice for information 
security management, que comprende as normas ISO/IEC 
17799:2005 e ISO/IEC 17799:2005/Cor.1:2007.  

 
 A segurança da informação é definida nessa norma como a 

preservação da confidencialidade para garantir que a 
informação está acessível apenas a aqueles autorizados para 
ter esse acesso. A integridade como uma garantia da 
exatidão e integridade da informação e dos métodos do seu 
processamento. Y a disponibilidade para asegurar o acesso 
aos usuários autorizados quando eles requerem acesso à 
informação. 

 



Políticas de Repositórios 



As Práticas Confiáveis 



As Práticas Confiáveis 

OS PLANOS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL 

 

 Escopo da iniciativa 

 Tipo de material arquivado 

 Volume de material arquivado 

 Estratégias de preservação  

 



As Práticas Confiáveis 

PLANOS E POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL 

 

Para resumir a abordagem institucional com relação ao 
arquivamento seguro das suas coleções digitais. 

Para explicar como a sua aplicação servirá para atender às 
necessidades de confiabilidade, autenticidade e 
acessibilidade a esses documentos. 

Para orientar o uso e os direitos de salvaguarda dos 
acervos digitais. 

Para explicar como uma comunidade se encaixa na 
estratégia global de preservação digital. 

 



A Política de Preservação Digital 



A Política de Preservação Digital 



A Política de Preservação Digital 



A Política de Preservação Digital 

Para que serve? 
 
Para guiar as ações de preservação a serem definidas no 
programa de preservação digital. Uma ação vem precedida de 
uma identificação de risco, baseada no monitoramento de 
áreas de interesse institucional. A identificação da ação mais 
apropriada é feita no processo de planejamento da 
preservação digital, o qual tem como resultado o programa de 
preservação. 
 
 PLATO: uma ferramenta de  monitoramento de riscos 
               http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro/ 
 



Política de Preservação dos Repositórios de Dados  





NDSA Standards and Practices Working Group 
http://hdl.loc.gov/loc.gdc/lcpub.2013655113.1  



Gestão de Repositórios Confiáveis 

Onde... 
 
• As funções do repositório são indicadores de 

confiança 
• A transparência é um fator de confiança 
• A disciplina e o nível de expertise afetam a 

percepção da confiança 
• A preservação e a sustentabilidade devem ser 

consideradas garantias estruturais de segurança 
• A importância da reputação institucional 



Gestão de Repositórios Confiáveis 

Começando por... 

• Desenvolver uma Política de Preservação Digital 

• Desenvolver um Programa de Preservação Digital 

• Revisar a abrangência do escopo do Programa 

• Documentar o workflow para aumentar a 
automação 

• Expandir a prevenção de desastres ao conteúdo 
digital 



Gestão da Curadoria e da Preservação Digital 

  

NDSA Standards and Practices Working Group 
http://hdl.loc.gov/loc.gdc/lcpub.2013655113.1  



Gestão da Curadoria e da Preservação Digital 

  

NDSA Standards and Practices Working Group 
http://hdl.loc.gov/loc.gdc/lcpub.2013655113.1  



Gestão da Curadoria e da Preservação Digital 

A preservação digital iniciou-se como um conjunto 
de técnicas de conservação de materiais 
tradicionais e como técnicas de segurança 
computacional. 

 

Atualmente sua abrangência exige a aplicação de 
novas técnicas, adotando-se referenciais teóricos a 
partir dos quais possam ser desenvolvidas soluções 
mais adequadas. 

  



Curadoria de Repositórios 

A curadoria digital e a preservação de dados são processos em curso, que 
requerem considerável reflexão e o investimento de tempo e recursos 
adequados.  
 
O ciclo de vida de curadoria digital compreende as seguintes etapas: 

 
Conceptualização 
Criação 
Acesso e utilização 
Avaliação e e seleção 
Descarte 
Inserção 
Ações de preservação 
Re-avaliação 
Armazenamento 
Acesso e reutilização 
Transformação 

 
 
 



Curadoria de Repositórios 



Gestores  e Usuários de Repositórios 

No fluxo da comunicação centífica existe um conjunto de 
atividades que vão desde a criação dos conteúdos de um 
lado, e a disponibilidade do acesso no outro. 
 
Os atores nesse fluxo sõa pesquisadores, revisões, 
editores, editoras, bibliotecários, serviços de busca e 
navegação, serviços de disseminação, de gestão de 
direitos etc. (Roosendaal et al, 2001).  
 
A segunda posição mais importante é a da pessoa 
responsável pela gestão do repositório, usualmente  está 
na biblioteca ou na área de TI, os quais são quem levaram 
a ideia adiante desde o início. 

 



Gestores  e Usuários de Repositórios 

São os responsáveis pela aplicação dos padrões 
internacionais para sistemas de preservação 
digital, assim como pela inclusão de atributos 
que suportem a segurança do sistema, os 
procedimentos apropriados, unidos às 
responsabilidades da custódia. 

 



Gestores  e Usuários de Repositórios 

Devem compreender as 
suas próprias necessidades e 
capacidades institucionais antes 
que eles possam começar a 
identificar qual combinação de 
políticas, 
estratégias e táticas são 
susceptíveis de ser mais 
eficazes na satisfação das suas 
necessidades. 

 



Em 2003 aparece o modelo teórico no 
documento Reference Model for an Open 
Archival Information System (OAIS), criado pela 
NASA e refrendado pelo Consultative Committee 
for Space Data Systems (CCSDS).  

Em 2004 ele vira norma ISO (14721:2003). 

Em 2012 o CCSDS publicou uma versão revisada. 

Modelo OAIS e Padrões de Preservação Digital 



Esquema conceitual que disciplina e direciona 
o repositório para a preservação digital e a 
manutenção do acesso à informação digital em 
longo prazo. Ele identifica no primeiro nível de 
detalhamento, seis funções arquivísticas a 
serem exercitadas: 
1 Admissão (Ingest) 
2 Arquivamento (Archival Storage) 
3 Gerenciamento de dados (Data 
Management) 
4 Administração do sistema (Administration) 
5 Planejamento de preservação (Preservation 
Planning) 
6 Acesso (Access). 

Modelo OAIS e Padrões de Preservação Digital 



Modelo para aplicar conceitos 
necessários para a preservação digital. 

 

Termos relacionados com metadados de 
preservação e com a descrição e 
representação do conteúdo. 

 

Modelo de componentes necessários 
para a criação de um sistema que 
suporte a gama de serviços de 
preservação. 

 

Modelo OAIS e Padrões de Preservação Digital 



Modelo OAIS e Padrões de Preservação Digital 



Modelo OAIS e Padrões de Preservação Digital 



Modelo OAIS e Padrões de Preservação Digital 



Metadados para suporte da preservação digital 

 Os repositórios devem colaborar na produção de um 
conjunto comum de metadados de preservação. 
Progressos em ambos problemas serão de importância, 
mas a preservação de longo prazo do conteúdo dos 
repositórios dependerá do desenvolvimento de 
estratégias organizacionais apropriadas.  

 Os repositórios  institucionais devem eventualmente vir a 
se tornar repositórios digitais confiáveis (trusted). 



 São metadados técnicos ou 
administrativos gerados 
automaticamente pelo hardware e 
software usado no momento da 
captura do conteúdo 

 Eles registram aspectos legais, 
financeiros, tais como, direitos 
autorais, custos, autorizações, 
autenticação, etc. 

 
 (National Library of New Zealand’s 

metadata standard framework)  

METADADOS DE PRESERVAÇÃO 



Preservation Metadata Implementation Strategies (PREMIS) 



PARA QUE SERVE O DICIONÁRIO PREMIS? 

Para descrever os 
metadados de preservação. 

Define o conjunto central de 
metadados de preservação 
que devem ser 
implementados. 

 Identifica e avalia as 
estratégias para codificação, 
armazenamento e 
gerenciamento ou melhoria 
dos metadados de 
preservação nos sistemas de 
arquivamento digital. 

http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/premis-final.pdf


Preparativos 

1. Um plano de preservação que responda as necessidade da 
instituição 

2. Uma política apropriada as necessidades da instituição e as dos 
usuários 

3. Ter um modelo de negócios para fins de preservação 

4. Identificar uma esquema apropriado de metadados de 
preservação que descreva os tipos de documentos da instituição 

5. Identificar ferramentas que  proporcionem suporte ao 
planejamento e a toma de decisões relativas à preservação 

6. Considerar  o armazenamento do conteúdo do repositório em 
múltiplos locais 

7. Promover os serviços de preservação oferecidos pelo repositório, 
criando confiança entre os usuários da comunidade. 

Preservação Digital de Repositórios 



Gestão da Curadoria e da Preservação Digital 

Uma necessidade imperante para os gestores 
dos repositórios e das bibliotecas digitais é 
dispor de soluções que permitam a preservação 
a longo prazo dos objetos digitais. 

  



Ferramentas de Preservação Digital 



Ferramentas de Preservação Digital 

PLATO: uma ferramenta de  monitoramento de riscos.       
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro/ 

 



Ferramentas de Preservação Digital 



Projeto SCAPE: Catálogo de Elementos da Política de 
Preservação Digital 

• Detalhes da cada elemento da política com informações sobre a 
sua necessidade e dos riscos de não cumpri-la, assim como, sua 
relação com cada nível estratégico do programa de 
preservação. 

• Segue as sugestões do DCC sobre a responsabilidade pela 
descrição da política e exemplos de aplicação em casos reais. 

• Sugere a identificação das políticas institucionais existentes e 

como elas são relevantes para a politica de preservação digital.  

Ferramentas de Preservação Digital 



Periódico / Conteúdo 

Software LOCKSS 

Crawler 
Unidade de Arquivamento  

(UA) 
Metadados 

Outros dados 

Ciencia da 
Informação 

LOCKSS Plugin 

SISTEMAS ELETRÔNICOS DE GESTÃO 
 





 

LIFE3: Predicting Long Term Preservation Costs 



Analyse Check Action 

• Migration 
• Emulation 
• Storage selection 

• Format 
identification, 

versioning 
• File validation 

• Virus check 
• Bit checking and 

checksum calculation 
 

Tools 
e.g. DROID 

JHOVE 
FITS 

Preservation planning 
Characterisation: 
Significant properties and 
technical characteristics, 
provenance, format, risk factors 
 

Risk analysis 
 

Tools 
Plato (Planets) 
PRONOM (TNA) 
P2 risk registry (KeepIt) 
INFORM (U Illinois) 
KB 
 

Ferramentas de Preservação Digital 



Ferramentas de Preservação Digital 

EPrints preservation apps, including the storage controller  



IBM Haifa tool 



Evidence 

EVIDÊNCIA 

 

Transparência 

  
 Auditoria Auditoria 



 

 

 

A Auditoria e a Certificação de Repositórios 

 

 





Por que passar por um processo de auditoria? 
 
• Um processo de auditoria serve para atribuir/certificar 

que o repositório digital está em concordância com o 
modelo OAIS. Ela verifica a infraestrutura 
organizacional, a gestão dos objetos digitais e a 
segurança.  

• A certificação é um elemento essencial para 
confiabilidade dos repositórios digitais. 

• Processos de certificação podem criar maior 
padronização e credibilidade dos arquivos digitais. 

• Processos de certificação podem criar maior 
padronização e credibilidade dos arquivos digitais. 

 
 

Auditoria de Repositórios 



As Práticas Confiáveis 

Para adicionar confiabilidade aos seus métodos 
de preservação e manutenção da fidedignidade, 
a instituição, seja ela custodial ou pós-custodial, 
deverá realizar auditorias tanto internas, quanto 
externas, a fim de comprovar ao longo do tempo 
que preserva documentos de maneira confiável. 

 



A realização de auditorias é uma prática habitual 
nos sistemas informáticos. 

Elas servem para avaliar de forma objetiva e 
externa se esses sistemas são administrados de 
forma correta.  

As auditorias devem ser aplicadas de forma 
obrigatória nos sistemas de preservação digital. 

Auditorias 



No caso de instituições com repositórios de 
mediado porte, as auditorias não aparentar ser 
importantes porque seu sistema de preservação 
encontra-se em estado insipiente ou as vezes 
carecem de um. 

Nestes casos as auditorias tem o papel de serem 
o mecanismo para comprovar o nível de preparo 
da instituição para confrontar essa área 

 

 

 

Auditoria de Repositórios 



Auditorias 



Auditorias 



A norma britânica BS 7799 tem sido usada nos 
atuais sistemas de gestão de segurança 
computacional, depois que ela foi convertida na 
família de normas internacionais ISO 2700 
auditáveis por equipes externas 

 

Mas elas não contemplam os problemas 
específicos dos sistemas de preservação. 

 

 

Auditorias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorias 

2002 

• OAIS ISO 14721 published (updated 2012) 

• Par. 1.5: standard(s) for accreditation of archives. 

2005 
• Checklist for Certification of Trusted Digital Repositories (RLG/NARA) 

• Testaudits performed by RLG 

2007 

• DRAMBORA (2007), NESTOR (2006) 

• Trusted Repositories Audit and Certification final report.(OCLC,CRL) 

• (Input for Repositories Audit and Certification Working Group (RAC-WG) 

2012- 
• ISO 16363 Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories (RAC-WG) 

• Draft ISO 16919 Requirements for bodies providing Audit and Certification for candidate trustworthy 
repositories (RAC-WG) 



Em 2011 apareceram novas metodologias de 
auditoria especializadas na área de preservação 
digital: 

 

– Drambora  na Inglaterra  

– Nestor 2 na Alemanha  

– TRAC nos Estados Unidos reconhecida 
como  norma ISO/IEC 16363:2012  

 

 

Auditoria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorias 



Sistemas de avaliação orientadas a repositórios 

• A ISO 16363 exige a cada estagio que 
exista um conjunto de normas  cujo 
cumprimento deve ser julgado.  

• O processo é testado e é a base da 
segurança, confiabilidade e qualidade 
dos produtos e serviços de um 
repositório. 

• Ele demostra a aderência pela qualidade, 
consistência, respeito pela integridade 
dos dados e compromisso pela 
preservação e acesso a longo prazo da 
informação sob custodia. 

AS PRÁTICAS CONFIÁVEIS 



Sistemas de avaliação orientadas a repositórios 

• ISO 16363:2013 (TRAC) (Auditoria e 
certificação de repositórios digitais 
confiáveis – conjunto de métricas do 
que um repositório deve fazer, 
baseado no OAIS) 

• ISO 16919:2014 (Requisitos e 
competências de auditores e 
certificadores de repositórios digitais 
confiáveis) 

• B 

AS PRÁTICAS CONFIÁVEIS 



PARA QUE SERVE a norma iso 16363? 

• Como  todas as normas ISO, ela é um 
sistema consistente de avaliação 
orientada a repositórios, auditada por 
especialistas credenciados. A cada 
estagio existe um conjunto de normas  
cujo cumprimento deve ser julgado.  

• O processo é testado e é a base da 
segurança, confiabilidade e qualidade 
dos produtos e serviços de um 
repositório. 

• Ele demostra a aderência pela 
qualidade, consistência, respeito pela 
integridade dos dados e compromisso 
pela preservação e acesso a longo 
prazo da informação sob custodia. 



• TRAC 2005 

 

• TRAC 2007 

 

• ISO 16363 

 

Comparação 



• Auditorias como ferramenta 
de diagnóstico. 

• Auditorias como ferramentas 
de planejamento. 

• Auditorias como ferramentas 
para o envolvimento de todos 
os interessados. 

 

 

 

 

Auditoria de Repositórios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Auditoria de Repositórios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Auditoria de Repositórios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria de Repositórios 

HOJE 
Existem apenas 6 repositórios digitais 
com status de confiáveis no Mundo 
(Certificados com a ISO 16363): 
 
Canadiana.org 
Chronopolis 
CLOCKSS 
Hathitrust 
Portico 
Scholar Portal 



Exemplo: 

Auditoria de 26 repositórios institucionais 
portugueses alojados no serviço SARI do projeto 
RCAAP 

- infraestrutura organizacional 

- gestão digital dos objetos 

- Infraestrutura e gestão da segurança 

 

 

 

Auditoria de Repositórios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria de Repositórios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria de Repositórios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria de Repositórios 



nestor Seal for Trustworty Digital 

Archives 
• Assessment is reviewed by nestor, executed by nestor WG 

“Certification” 

 

• If the review yields a positive result,  

the Digital Archive is entitled to use  

the nestor Seal for Trustworthy  

Digital Archives 



ISO 16363 



Sistemas de Auditoria 

DRAMBORA, Digital 
Repository Audit Method 
Based On Risk Assessment,  

TRAC, Trusted 
Repository  
Audit and Certification:  
criteria and checklist 



Data seal of approval 

• Drafted by DANS, now with independent Board 

• 16 guidelines 
– 3 for data producer 

– 10 for data repository, eg  
• “5. The data repository uses due diligence to ensure compliance with 

legal regulations and contracts. 

• 6. The data repository applies documented processes and procedures for 
managing data storage. 

• 7. The data repository has a plan for long-term preservation of its digital 
assets.” 

– 3 for data consumer 

• Self assessment instrument, submit to Board 



Data seal of approval 

– http://www.datasealofapproval.org 

http://www.datasealofapproval.org 
 

http://www.datasealofapproval.org
http://www.datasealofapproval.org


Data seal of approval 

• Drafted by DANS, now with independent Board 

• 16 guidelines 
– 3 for data producer 

– 10 for data repository, eg  
• “5. The data repository uses due diligence to ensure compliance with 

legal regulations and contracts. 

• 6. The data repository applies documented processes and procedures for 
managing data storage. 

• 7. The data repository has a plan for long-term preservation of its digital 
assets.” 

– 3 for data consumer 

• Self assessment instrument, submit to Board 



DRAMBORA 

Digital Repository Audit Method Based 
on Risk Assessment  
 

• Self-audit 
– Understand objectives 

– Understand staffing 

– Understand risks 

• Manage risks… 

http://www.repositoryaudit.eu/ 
 



Níveis de Observância 

 

 

 

Level Compliance Level Definition Requirements 

0 Not Applicable Provide an explanation 

1 We have not considered this yet Provide an explanation 

2 We have a theoretical concept 
Provide a URL for the initiation 

document. 

3 We are in the implementation phase. 
Provide a URL for the definition 

document. 

4 
This guideline has been fully implemented for the 

needs of our repository 

Provide a URL for the definition 

document. 



Auditoria de arquivos digitais 

 Um princípio implícito que enfatiza os requisitos da evidência 
para a auditoria e a certificação dos arquivos digitais. 













Preparativos para Auditoria 



Preparativos para Auditoria 
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Tipos de Auditoria 



Tipos de Auditoria 

Auto-avaliação: 

 

Visibilidade (8): nome único e presença em diretórios 

Políticas institucionais documentadas (6) 

Aspectos legais (4): propriedade intelectual 

Metadados (19): regras para validação 

Interoperabilidade (10): OIA-PMH 

Logs e estatísticas (4) 

Segurança, autenticidade e integridade dos dados (2) 

 



 

 

 

Algumas recomendações 
 





Documentar todas as políticas de 
funcionamento do repositório 

Documentação de Repositórios 



Documentar todas as políticas de 
funcionamento do repositório 

Documentação de Repositórios 



Documentar todas as políticas de 
funcionamento do repositório 

Documentação de Repositórios 



Participar de uma rede distribuída de preservação digital 

Recomendações 



• Copias de segurança 
 

• Refreshing na manutenção 
 

• Boas práticas com os suportes: leitores e suportes físicos de 
qualidade, bom uso e manutenção dos equipamentos, 
minimização  dos riscos ambientais 
 

• Replicação, muitas copias 
 

• Aspectos legais, petição aos autores dos direitos de 
transformação 

Recomendações 



• Evitar ataques exteriores ao software 

• Controle de acesso aos dados e ao hardware 

• Política de seleção de materiais e serem 
incluídos no repositório 

• Controle de versões para controlar as 
mudanças produzidas em um documento e 
poder voltar atrás 

• Sistemas para minimizar erros humanos 

Recomendações 



• Adotar novos critérios de seleção de coleções 
digitais para preservação a longo prazo 

 

• Desenvolver modelos de redes colaborativas 
de serviços de repositórios 

 

• Aplicar critérios de avaliação de soluções 
tecnológicas no repositório digital 

 

Recomendações 



Realizar auditorias dos serviços do repositório 

Recomendações 



Realizar ações de melhoria 
Plano de ações de melhoria em consenso com os 
responsáveis e estabelecendo um calendário de 
atuação 
 
Destacar os pontos positivos e marcar as principais 
deficiências detectadas 
 
Elaborar um plano para a gestão de riscos: 
Tipo de dano, probabilidade de que ele aconteça 

Recomendações 



 

 



Os pilares da certificação de Repositórios Digitais 



Os pilares da certificação de Repositórios Digitais 

THOMAZ (2007) 
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