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1 - Verificar existência 2 - Comparação com Vocabulários Controlados 3 - Validação do conteúdo
Este passo verifica a existência de diversos campos
 de metadados:
- Título
- Descrição
- Direitos de Autor
- Data
- Idioma
- Tipo de documento
- Identificador

Este passo compara o conteúdo dos elementos de metadados com vocabulários conhecidos
 e definidos em diretrizes:
- Direitos de Autor (dc.rights) - Exemplo: openAccess, restrictAccess
- Idioma (norma ISO 639-3) - Exemplo: por, spa, eng, etc...
- Tipo de documento (Directrizes Driver) - Exemplo: article, conferenceObject, masterThesis,...

Valida a forma do conteúdo dos campos de metadados:
- Data
- Existência de documento disponível para download
- Set Driver

TIPOS DE VALIDAÇÃO

José Carvalho; Eloy Rodrigues; Pedro Príncipe

A Pedido
Qualquer utilizador pode aceder ao website do validador e pedir 
uma validação do seu repositório.
Disponível em http://validador.rcaap.pt 

Automática
A cada agregação do portal RCAAP, todos os novos registos são 
automaticamente validados. Caso existam erros é enviado um
email ao administrador do repositório. 

http://validador.rcaap.pt

Para possibilitar a interoperabilidade com outros sistemas de repositórios e garantir a quali-
dade dos registos , os repositórios institucionais devem adequar-se às normas e diretrizes vi-
gentes e usar as melhores práticas na organização e descrição dos seus recursos. 

Os processos de validação dos repositórios permitem uma constante avaliação do seu con-
teúdo, promovendo ativamente o cumprimento das normas e directrizes. 

Permite uma validação parcial  ou total do      
recurso e veri�ca se o documento associado ao 
registo se encontra disponível para download.

Basta indicar o URL,  endereço OAI-PMH, nome 
e email para efectuar um pedido de validação.

 Será enviado um email com o resultado da 
validação, indicando algumas estatísticas assim 

como os tipos de erros ou avisos detectados. 

Título
Descrição
Data
Idioma
Direitos de Autor
Tipo de Documento
Identificador
Texto Integral

Metadados analisados

Repositório

Validador

Portal de Pesquisa

As Diretrizes DRIVER constituem um 
referencial para a interoperabilidade 

de�nindo como os repositórios 
devem organizar, catalogar e expor os 

seus dados.

No âmbito do projeto RCAAP (Repositório Cientí�co 
de Acesso Aberto de Portugal), foi implementado 

um processo de validação automático dos                 
repositórios integrados no Portal de pesquisa. 

Baseando-se nas directrizes DRIVER e nas condições 
de agregação de�nidas no âmbito do projecto,     

permite que sejam desenvolvidos serviços e          
funcionalidades avançadas, possibilitando desse 

modo integrar iniciativas conjuntas que adoptem as 
mesmas regras de interoperabilidade.  

http://www.rcaap.pt
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